


©

Published and Copyrighted by

"VAAD TALMIDEI HATMIMIM HAOLAMI"

770 Eastern Parkway, Brooklyn N.Y. 11213

Tel: (718) 771-9674

Email: vaadhatmimim@gmail.com

5771-2011

y.w. designgrafic :עימוד ועיצוב

תמונות הרבי נדפסו
JEM באדיבות חברת המדיה

Printed by:

The Print House

538 Johnson Ave. Brooklyn, NY, 11237

718.628.6700



ב"ה

פתח דבר

לקראת יומא דהילולא דרשב"י, יום הבהיר ח"י אייר – ל"ג בעומר – הוד שבהוד, 
הננו מוציאים לאור סרט-צילום מ"פאראד ל"ג בעומר" תשד"מ, בהשתתפותו של 

הוד כ"ק אדמו"ר זצוקללה''ה נבג''מ זי''ע. 

וידאו ייחודי זה יוצא במסגרת סדרת "פארברענגען עם הרבי", היוצאת לאור על 
ידי "ועד תלמידי התמימים העולמי" וחברת JEM במשך השנים האחרונות, ומזכה 
את אלפי תלמידי התמימים ואנ"ש בכל רחבי תבל, להשתתף ב"פארברענגען עם 

הרבי" בבחינת "יהא רואה בעל השמועה כאילו עומד כנגדו".

התרגום  המסך.  ע"ג  מילולי  תרגום  עם  נערכו  זו  בקלטת  השיחות  כמנהגנו, 
המופיע על גבי המסך, נערך בצורה מילולית באידיש, בלה"ק, באנגלית, בצרפתית, 
בספרדית, וברוסית – מתוך השתדלות להיצמד ככל האפשר ל"לשון הרב", למעט 

מקרים בודדים בהם נעשה תרגום עניני יותר, להבנת הענין לאשורו.

•

קובץ זה יוצא לאור כדי לשמש כעזר וכסיוע להכנת תוכן ההתוועדות מראש, 
נתונה  ותודתנו  בלה''ק',  הנחות  'ועד  באדיבות   – בלשון-הקודש  א)  'הנחה':  ובו 
להם בזה ב) בתרגום לאנגלית – באדיבות מערכת ”Sichos In English“, ותודתנו 

נתונה להם בזה  ג) באידיש –  רשימה מילולית מדברי כ''ק אדמו''ר ב'פאראד'.

המתפרסמים  תשד"מ  דשנת  הפאראד  ממהלך  תמונות  פרוסים  ההנחה  לאורך 
כאן לראשונה. התמונות באדיבות חברת המדיה JEM ותודתנו נתונה להם.

•

ויהי-רצון, אשר בזכות ה'קָאך' בלימוד תורת רבינו, ובפרט באופן ש"רואה בעיניו 
ממש את המשלח, נשיא דורנו, שנותן לפניו היום שליחות זו", נזכה במהרה לקיום 
היעוד ד"תורה חדשה מאתי תצא", ונזכה לחזות באור פני מלך חיים, ולהשתתף 
בקרוב  צדקנו  משיח  בביאת  הרבי,  עם  פארברענגען  בעוד  ובמוחש  בגשמיות 

ממש.

ועד תלמידי התמימים העולמי

ב' אייר תשע"א
יום הולדת כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע

בית חיינו – 770, ברוקלין, נ.י.
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בס"ד. שיחת ל"ג בעומר – בעת ה"ּפַארַאד" – ה'תשד"מ.

בל˙י מו‚‰

‡. ‡מרו ‡˙ ‰י"ב פסו˜ים ומ‡מרי חז"ל.

‡ח"כ ‰כריזו ‚"פ "יחי ‡„ונינו מורינו ורבינו", ו‡ח"כ ני‚נו "ווי ווָ‡נט מ˘יח נַ‡ו".

‡ח"כ ני‚ן ‰˘"ı ר' מ˘‰ ˘י' טעלי˘עווס˜י "י‰י רˆון כו' ˘יבנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘ במ‰ר‰ 

בימינו כו'".

* * *

ב. מ'‰ָ‡ט זיך ַ‡לע ˆוזַ‡מענ‚ע˜ליבן ˆו „ער ‚עלע‚נ‰ייט ווָ‡ס ס'‡יז ל"‚ בעומר („ריי 

‡ון „רייסי˜ טע‚ בעומר), ווָ‡ס ‡ויף „ערויף ‡יז ָ‡נ‚עוויזן ‚עווָ‡רן ‡ין „ער ‚מר‡ – ‡ין 

˙ור‰ ˘בעל פ‰ – ווָ‡ס זי ‡יז ‡ויך ‚ע‚עבן ‚עווָ‡רן ˆו מ˘‰ רבינו מסיני, ווי „ער רמב"ם 

˘רייבט ב‰˜„מ˙ו ˆו זיין ספר "מ˘נ‰ ˙ור‰", ַ‡ז "‰˙ור‰ בפירושה ני˙נ‰", ˆוזַ‡מען מיט 

˙ור‰ ˘בעל פ‰,

וזַ‡מען מיט „י ע˘ר˙  ‡ון ‡ויך ווי ער זָ‡‚ט ‡ין ירו˘למי נָ‡כמערער, ַ‡ז ‡ין „י לוחו˙,̂ 

"מ‰  „ָ‡ס  ‡פילו  ‡ויך   – כ˙ובים"  ‰ם  ומז‰  "מז‰   – ‚ע˘ריבן  ‡ויך  ‚עווען  ‡יז  ‰„ברו˙ 

˘˙למי„ ו˙י˜ ע˙י„ לח„˘",

ע‡כו"כ – זיכער – ַ‡זַ‡ ּפַ‡סירונ‚ ווָ‡ס ווי „י ‚מר‡ „ערˆיילט, ‡יז „ָ‡ס ‚עווען פַ‡רבונ„ן 

מיט רבי ע˜יב‡'ס תלמידים, ‡ון „ורך „ערויף – פַ‡רבונ„ן מיט רבי עקיבא ַאליין, ווָ‡ס ער 

‡יז „ָ‡ך ‚עווען "כול‰ו ‡ליב‡ „רבי ע˜יב‡", „ער מ˜ור פון ‚ַ‡נı ˙ור‰ ˘בעל פ‰,

‡יז „ָ‡ס ‡ויך ‚ע‚עבן ‚עווָ‡רן ˆו מ˘‰'ן בַ‡ם בַ‡ר‚ סיני, ‡ון „ערנָ‡ך ‡יז „ָ‡ס נ˙‚ל‰ 

‚עווָ‡רן – ַ‡נטּפלע˜ט ‚עווָ‡רן – „ורך „עם "˙למי„ ו˙י˜" ‡ין „ער ּפַ‡סענ„ער ˆייט,

ַ‡זוי ‡ויך „י ּפַ‡סירונ‚ ווָ‡ס ˆוליב „עם פייערט מען ‡ון מ'‡יז חו‚‚ – מ'מַ‡כט ַ‡ יום 

טוב – פון ַ‡ טָ‡‚, ווָ‡ס לולי ז‡˙, לולי „ער סיב‰, ווָ‡לט „ָ‡ס ‚עווען ַ‡ ווָ‡כע„י˜ער טָ‡‚ 

– מַ‡כט מען „ערפון ַ‡ יום-טוב, ‡ון נָ‡ך ַ‡ יום-טוב מיט ַ‡ ˘מח‰, ‡ון מיט ַ‡ "˘מח‰ 

‚„ול‰".

ווָ‡ס ‡ין „ערויף ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ „י ˆוויי ‰ויּפט-טעמים:

ע˜יב‡'ס  רבי  בטל ‚עווָ‡רן, ‡ון  ַ‡ז „עמולט ‡יז  זָ‡‚ט ‡ין ‚מר‡,  ער  ווָ‡ס  טעם  „ער 

 ıמפי ‚עלעבט ‡ון  ‰ָ‡בן  זיי  למו˙", ‡ון  "פסקו  ‚עלעבט;  ‚עבליבן ‡ון  זיינען  ˙למי„ים 

˙ור‰ ‚עווען, ווָ‡ס ביז „עמולט ‡יז ‚עווען ניט ַ‡זוי,

‡ון „ָ‡ס ‡יז פַ‡רבונ„ן – ווי יע„ער זַ‡ך ווָ‡ס טרעפט ‡ין וועלט, סּפעˆיעל ַ‡ זַ‡ך ווָ‡ס 

‡יז נו‚ע ַ‡ סך ‡י„ן ‡ין פַ‡רבינ„ונ‚ מיט ˙ור‰ – מיט „ער ‡ויפפירונ‚ פון „י ‡י„ן, ווָ‡ס 
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כבו„ ‡יינער „עם  פון "‡ּפ‚עבן  ענין  בז‰", „ער  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  „עמולט ‡יז ‚עווען "ל‡ 

ˆווייטן ווי ס'ּפַ‡סט פַ‡ר ˙למי„י רבי ע˜יב‡,

ווָ‡ס ס'‡יז „ָ‡ך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז וויבַ‡ל„ ַ‡ז ˙ור˙ ‡מ˙ רופט זיי ָ‡ן, ַ‡ז זיי זיינען רבי 

ע˜יב‡'ס ˙למי„ים – ‡יז „ָ‡ך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ מיט ווָ‡ס פַ‡ר ַ‡ כבו„ מ'„ַ‡רף זיך בַ‡ˆיען 

ˆו זיי,

למי„ פון רבי ע˜יב‡, ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט „ָ‡ך ַ‡ פַ‡ר˘טַ‡נ„ ‡ון  ווייטער̇  ‡ון סּפעˆיעל – ַ‡̂ 

‰ָ‡ט ‚עלערנט ווע‚ן רבי ע˜יב‡'ס ‚רויס˜ייט, ‡ון ווי ַ‡זוי רבי ע˜יב‡ ‰ָ‡ט זיך ‚ע˜ָ‡כט – 

ווי מ'‰ָ‡ט ער˘ט-ָ‡ ‚עחזר'ט, ַ‡ז רבי ע˜יב‡ ‡ומר, ַ‡ז "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" ‡יז „ָ‡ס "כלל 

‚„ול ב˙ור‰", ‡יז בערך לויט „ערויף ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט ‚ע„ַ‡רפט ערווַ‡רטן ווי ַ‡זוי ס'זָ‡ל זיין 

זייער בַ‡ˆי‡ונ‚, ַ‡ כבו„-בַ‡ˆי‡ונ‚ פון ‡יינער ˆום ˆווייטן – ‡יז „ָ‡ס ‚עווען ניט ‚ענו‚.

בטל  ‡יז  „עמולט  ווָ‡ס  בעומר,  ל"‚  פון  טָ‡‚  „עם  ביז  ָ‡נ‚ע‰ַ‡לטן  ‰ָ‡ט  „ָ‡ס  ווָ‡ס 

‚עווָ‡רן „י ‚זיר‰, ווָ‡ס „י ‚זיר‰ ‡יז „ָ‡ך פַ‡רבונ„ן מיט ַ‡ טעם, ‡יז „ָ‡ך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, 

ַ‡ז ס'‡יז בטל ‚עווָ‡רן „ער טעם, ַ‡ז פון „עמולט ָ‡ן, ‡יז ‡ין ˆו‚ָ‡ב ווָ‡ס בכלל ‡יז ‚עווען 

"ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" בל‡ו ‰כי,

– „י  זיין „י ‰ור‡‰  מ˜יים  ניט  זָ‡לן  ע˜יב‡  רבי  ˙למי„י  ַ‡ז  זיין,  ניט  „ָ‡ך  עס ˜ען   –

ָ‡נווייזונ‚ – פון זייער רבי'ן, פון רבי ע˜יב‡'ן, ‡ון – ַ‡ן ָ‡נווייזונ‚ ‡ויף וועלכע ער זָ‡‚ט, ַ‡ז 

„ָ‡ס ‡יז ַ‡ "כלל ‚„ול ב˙ור‰", ‡ון נָ‡כמערער – "ו‡י„ך" – „י ‚ַ‡נˆע ˙ור‰ – ‡יז "פירו˘‰ 

‰ו‡", „ָ‡ס ˜ומט ַ‡לס ַ‡ ּפירו˘ ‡ון ַ‡לס ַ‡ן ער˜לערונ‚ ‡ון ַ‡לס ַ‡ פַ‡נַ‡נ„ערַ‡רבעטונ‚ 

פון „עם כלל פון "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך".

ו‚עּפַ‡סט  „ָ‡ ‰ָ‡ט זיך ָ‡בער ‚ע‰ַ‡נ„לט ‡ון ס'‰ָ‡ט זיך ‚ערע„ט, ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין ַ‡ כבו„̂ 

רבי  פון  ˙למי„   ‡ַ פון  ווערן  ָ‡ּפ‚ע‚עבן  ווי „ָ‡ס „ַ‡רף  ע˜יב‡', ‡ון  רבי  פון  ˙למי„   ‡ַ ˆו 

ע˜יב‡'ן, ווָ‡ס ער ווייס „י טייער˜ייט פון ‡י„ן בכלל, בפרט נָ‡ך לויט „י ָ‡נווייזונ‚ פון רבי 

ע˜יב‡'ן בנו‚ע ˆו זיינע ˙למי„ים –

‡יז ‡ויך ָ‡ט „ָ‡ס נ˙˙˜ן ‚עווָ‡רן – פַ‡רריכט ‚עווָ‡רן – ‡ון פון „עמולט ָ‡ן, ַ‡ז ס'˜ומט 

ום ַ‡לעם ער˘טן, ווע‚ן „עם "כלל ‚„ול ב˙ור‰" פון "ו‡‰ב˙  ל"‚ בעומר, „ערמָ‡נט „ָ‡ס,̂ 

לרעך כמוך", ַ‡ז ס'‡יז ניט ‚ענו‚ ווָ‡ס ער ‡יז ‡ים ח"ו רירט ‡ים ניט ָ‡ן, ָ‡„ער ער ‚יט ‡ים 

ָ‡ּפ ַ‡ כבו„ ‡ין ַ‡ "מ‰יכי ˙י˙י", ‡ין ַ‡ן ‡יינפַ‡כן ווע‚, ָ‡„ער ‡פילו מער וויי ‡יינפַ‡ך, 

‡ין ַ‡ גרויסן ווע‚, „ָ‡ס ‡יז ָ‡בער ניט ‚ענו‚ לויט „ער ‚רויס˜ייט פון „עם מיט וועמען ער 

טרעפט זיך.

ער˘ט-ָ‡  מ'‰ָ‡ט  ווי  ווַ‡נענט,  ביז  מל‡",  "עולם  ַ‡ן  יע„ער ‡י„  „ָ‡ך  בכלל ‡יז  ווָ‡ס 

‚עזָ‡‚ט, ַ‡ז „ער ‡ויבער˘טער – ווָ‡ס ווי „ער ַ‡לטער רבי ‡יז מב‡ר ַ‡לס ‰˜„מ‰ „ערˆו 

– ווָ‡ס "מלו‡ כל ‰‡רı כבו„ו", ווָ‡ס ער פירט-ָ‡ן מיט „ער ‚ַ‡נˆער וועלט, לָ‡זט ער ָ‡ּפ 

כביכול ַ‡לע זיינע ענינים, ‡ון "נˆב עליו", ער ˘טעלט זיך ‡ון ˘טייט-ביי בַ‡ יע„ער ‡י„ן 

ביי זיין זייט ‡ון ‚יט זיך ָ‡ּפ ‡ויף ˆו˜ו˜ן זיך "‡ם עוב„ו כר‡וי": ווי פירט זיך ‡ויף ָ‡ט 

„ער ‡י„.
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‡ון „ָ‡ס ‡יז ‚עזָ‡‚ט ‚עווָ‡רן ‡ויף יע„ער ‡י„ן ָ‡ן ‡ויסנַ‡ם: וויבַ‡ל„ ַ‡ז „ער ˘טַ‡מט 

פון „י ‡בו˙, ווָ‡ס זיי זיינען ‚עווען "‰ן ‰ן ‰מרכב‰", ‡ון ווי ‡ויך בפ˘טו˙, ער ˘טַ‡מט 

חזר'ט „ָ‡ס  עליו" – ‡יז  ביי ‡ים ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ‚עווען „ער "נˆב  ווָ‡ס  יע˜ב ‡בינו,  פון 

‡יבער בַ‡ יע„ער ‡י„ן ע„ סוף כל ‰„ורו˙,

ו˜נ„י˜ ווי ס'‡יז ‚עווען זיין ‡ויפפירונ‚ מיט ַ‡ ר‚ע לפני ז‰ – ‡יז „ער ‡ויבער˘טער,  ניט̃ 

ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ‡ים בַ‡˘ַ‡פן ‡ון ער מַ‡כט ‡ים לעבע„י˜, ‡ון ער ‚יט ‡ים ַ‡לע ברכו˙ – 

ַ‡ז "‡ם  זָ‡‚ט,  ַ‡ז „ער ‡ויבער˘טער  ˘ב˙,  פר˘‰  ‚עלייענט ‡ין „ער  ער˘ט  מ'‰ָ‡ט  ווי 

כח  זיך, ‡ון ‚יט  בעט  ַ‡ז „ער ‡ויבערט˘ער  טייט˘ט-ָ‡ּפ,  ˙ור‰  ווי  ˙לכו", ‡ון  בחו˜ו˙י 

יע„ער ‡י„ן, ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין "בחו˜ו˙י ˙לכו ו‡˙ מˆוו˙י ˙˘מרו וע˘י˙ם ‡ו˙ם" –

לי  ˙‰יו  ו‡˙ם  ל‡ל˜ים  לכם  "ו‰יי˙י  ַ‡ז  ביז  ברכו˙,  ַ‡לע  „י  ‡ויבער˘טער  „ער  ‚יט 

לעם", ַ‡ז „ער ‡ויבער˘טער נעמט-ָ‡ן ‡ויף זיך, ַ‡ז ער פירט-ָ‡ן מיט יעדער ‡י„ן, ‡ון ‡יז 

מבטיח ‡ון בענט˘ט ‡ון מˆליח יע„ער ‡י„ן, ַ‡ז ער ווערט „עם ‡ויבער˘טנ'ס ַ‡ן עב„ ‡ון 

„עם ‡ויבער˘טנ'ס ַ‡ בן, ווי ַ‡ ˜ינ„ ל‡בינו ˘ב˘מים,

ַ‡ן  מיט  ‡ון  ˘טָ‡לˆ˜ייט   ‡ַ מיט  ‚ייט  ˜ינ„  יע„ער  ַ‡ז  ˜וממיו˙",  ‡˙כם  "ו‡ולך  ביז 

‡ויפ‚ע‰ויבענער ˜ָ‡ּפ, ווָ‡ס ער ‡יז ˘טָ‡לı „ערמיט ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט זוכ‰ ‚עווען ‡ון ‡יז 

ַ‡ ‡י„ ‡ון „ער ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט ‡ים ‚ע‚עבן זיין ˙ור‰ ‡ון זיינע מˆוו˙, ”מ‚י„ דבריו 

ליע˜ב חו˜יו ומ˘פטיו לי˘ר‡ל",

‡ון ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‚ע‚עבן – ווי מיר זָ‡‚ן יע„ער טָ‡‚ – ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "נותן ‰˙ור‰", ווָ‡ס 

"כל ‰נו˙ן בעין יפה נו˙ן": ‚ע‚עבן „ָ‡ס מיט ַ‡ פריילעכן ּפנים ‡ון מיט ַ‡ ליכטיקן ּפנים 

‡ון מיט ַ‡ שיינעם ּפנים,

‡ון ‡ין ַ‡ן ‡ופן ַ‡ז "‰˙ור‰ ‰י‡ נצחית", ַ‡ז „ָ‡ס ווערט ַ‡ן ‡ייבי˜ע ירו˘‰ ביי יע„ער 

‡י„ן, ווי מ'‰ָ‡ט ‡ויך ער˘ט ‚עזָ‡‚ט בנו‚ע ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז "מור˘‰ ˜‰יל˙ יע˜ב" „י "˙ור‰ 

ˆו‰ לנו מ˘‰",

‡ון ווי „ער „ין ‡יז ביי ַ‡ ירו˘‰, ַ‡ז ‡ויב ער ‡יז נָ‡ר ַ‡ ˜ינ„ – ‡יז „עמולט יר˘'נט ער 

‡ינ‚ַ‡נˆן; מ'רעכנט זיך ניט מיט זיינע מעלו˙ ‡ון מיט זיינע מע˘ים, ‡ון „ָ‡ס ווערט זיין 

ירו˘‰.

‡ון „י ירו˘‰ עˆמ‰ – „ָ‡ס ַ‡ליין ‚יט ‡ים „עם כח ‡ון ‚יט ‡ים „י לעבעדיקייט ‡ון ‚יט 

‡ים „י שטַארקייט, ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין „ער "בחו˜ו˙י ˙לכו ומˆוו˙י ˙˘מרו וע˘י˙ם ‡ו˙ם".

ע‡כו"כ ‡ין „עם ˆיווי – ‡ין „עם ָ‡נזָ‡‚ – פון "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" – ובל˘ון פון „עם 

רמב"ם, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז „ער ענין פון "‡‰ב˙ י˘ר‡ל" – ַ‡ז „ָ‡ס „ַ‡רף זיין "כמוך", ַ‡ז מ'פירט 

„ָ‡ס „ורך ‡ין „ער פולסטער מָ‡ס ווי ס'ּפַ‡סט פַ‡ר ַ‡ ‡י„ן, ווָ‡ס ער ‡יז „ָ‡ך „ער ˘ליח 

פון „עם ‡ויבער˘טן ‡ויף "לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים", ַ‡ז „ָ‡ ‡ין „ער וועלט זָ‡ל 

מען זען ‚-טלעכ˜ייט ‡ויף יע„ער טריט ‡ון ˘ריט,

טוט ער ַ‡לı ווָ‡ס ‰ענ‚ט-ָ‡ּפ ָ‡ן ‡ים ‡ויף „ָ‡ס „ורכפירן.
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ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ָ‡נ‚עזָ‡‚ט ‚עווָ‡רן, יע„ער ‡י„, ָ‡ן ˜יין ‡ונטער˘יי„, סיי מענער ‡ון 

סיי פרויען – זיינען ‡ויך ָ‡נ‚עזָ‡‚ט ‚עווָ‡רן ˜ליינע ˜ינ„ער, ווי ‚עזָ‡‚ט פריער, ַ‡ז "מורשה 

˜‰יל˙ יע˜ב", ַ‡ יור˘ ‡יז ‚לייך ווי ער ווערט ‚עבָ‡רן ‡ון ‚ייט ַ‡רויס ל‡ויר ‰עולם, ‰ָ‡ט 

ער ˘וין ‚ַ‡נı ˙ור˙ מ˘‰, ‡ון ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‡ין זיין פולן בַ‡זיı, ‡ין זיין פולן ר˘ו˙,

ווָ‡ס „ער ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט ‡ים ‚ע‚עבן ‚לייך  ברכ‰  ער ‡ויס „י  ניˆט  ‡ון „ערנָ‡ך 

ווען ער ווערט ‚עבָ‡רן, ַ‡ז "מ˘ביעין ‡ו˙ו ˙‰י ˆ„י˜", ַ‡ז ער בַ‡˜ומט „י ַ‡לע כוחו˙, ַ‡ז 

„ער זָ‡ל זיין ניט נָ‡ר ַ‡ בינוני, נָ‡ר ‡ויך זיין ַ‡ צדיק, ביז – ַ‡ ˆ„י˜ ‚מור, ‡ויף „ורכפירן 

„ָ‡ס ‡ין „עם טָ‡‚-טע‚לעכן לעבן.

ו‡„רב‡, ביי ˜ליינע ˜ינ„ער, ווָ‡ס זיי ‰ָ‡בן ניט ˜יין „‡‚ו˙ פון „ער וועלט, פון ּפרנס‰ 

‡ון ענליכעס, ‡ון זיי זיינען ‚עבענט˘ט מיט עלטערן ווָ‡ס זיכער פירן זיי זיי ‡ין „עם ‚וטן 

ווע‚ ‡ון „עם ליכטי˜ן ווע‚, ‡ון זיי ‰ָ‡בן ניט ˜יין ענינים ‰מבלבלים – ˜ענען זיי „ָ‡ך „ָ‡ס 

‡ויספירן – ָ‡נ‰ויבנ„י˜ פון "נ‰‚ו כבו„ ז‰ בז‰" – ‡ין „ער פולסטער מָ‡ס.

ווָ‡ס „ָ‡ס ווערט „ָ‡ך ‡ויך ‡ויס‚ע„רי˜ט:

ָ‡ט „ָ‡ס ַ‡ליין ווָ‡ס ˜ינ„ער ‰ָ‡בן זיך ַ‡לע ˆוזַ‡מענ‚ע˜ליבן ‡ין ַ‡ ‚רויסן מספר – ‡ין 

ַ‡ ‚רויסער ˆָ‡ל:

עלטערן,  פַ‡ר˘י„ענע  פון  פַ‡ר˘י„ענע ‰ייזער ‡ון  פון  „ָ‡ך  ˘טַ‡מען  זיי  ווָ‡ס  ‡ע"פ 

ווָ‡ס "‡ין „יעו˙י‰ן ˘וו˙ ז‰ לז‰": זיי ‰ָ‡בן פַ‡ר˘י„ענע „עו˙ ‡ון פַ‡ר˘י„ענע וועלט-

לייבט  ינ„ער – ‡יז פונ„עסטווע‚ן̃  ַ‡נ˘ַ‡‡ונ‚ ‡ון פַ‡ר˘י„ענע „רכים ‡ין „עם חינוך פון „י̃ 

מען זיך ַ‡לע ˆוזַ‡מען, ‡ון מ'זיˆט ַ‡לע ˆוזַ‡מען מיט כבו„ ז‰ לז‰, ‡ון מ'בַ‡˘ליסט ַ‡לע 

טיי‚ן  ור‰ – ‡ון נָ‡כמער̆  טיי‚ן ‡ין לימו„ ‰˙ור‰ – ‡ון לערנען̇  ˆוזַ‡מען ‡ויף נָ‡כמער̆ 

‡ין מ˜יים זיין מˆוו˙ – ‡ויך „י מˆו‰ פון "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך",

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך פַ‡רבונ„ן ‡ין „ָ‡ס ‡ויבנ„ערמָ‡נטע, ַ‡ז מ'וויר˜ט-‡יין – ַ‡ן 

‡ינ‚עלע ‡ויף ַ‡ן ‡ינ‚עלע ‡ון ַ‡ מיי„עלע ‡ויף ַ‡ מיי„עלע – ַ‡ז ‡ויך זיי זָ‡לן מ˜יים-זיין 

„עם "בחו˜ו˙י ˙לכו ו‡˙ מˆוו˙י ˙˘מרו וע˘י˙ם ‡ו˙ם" –

ַ‡רָ‡ּפ  ס'˜ומט  נמ˘ך ‡ון  ס'ווערט  רˆויים, ‡ון  בל˙י  ענינים  ַ‡לע  מבטל  ָ‡ט „ָ‡ס ‡יז 

ˆו   – ‡ויך  זיי  „ורך  ‡ון  ˜ינ„ער,  „י  פון  יע„ערע  ˆו  ‰‚˘מי,  ‰ז‰  עולם  ‡ין   ‡ָ„ בפועל, 

מחנך ָ‡ט „י ˜ינ„ער ‡ין  זיינען  ווָ‡ס  פון „י  יע„ערע  עלטערן ‡ון ˆו  זייערע  פון  יע„ערע 

„עם ‡ויבער˘טנ'ס ווע‚ ‡ון ‡ין „עם ‡ויבער˘טנ'ס ˙ור‰ ‡ון ‡ין מ˜יים-זיין זיינע מˆוו˙, 

"בחו˜ו˙י ˙לכו ו[‡˙] מˆוו˙י ˙˘מרו וע˘י˙ם ‡ו˙ם",

ַ‡לס  ַ‡לס ‡י„ן ‡ון  עˆמם,  מˆ„  פַ‡ר„ינען  זיי  ווָ‡ס  ברכו˙  ַ‡לע  ַ‡ז ‡ין ˆו‚ָ‡ב ˆו „י 

ו „י ברכו˙ ווָ‡ס זיי ‰ָ‡בן זוכ‰ ‚עווען „ורך „ערויף ווָ‡ס זיי  ומט זיי ‡ויך̂  מחנכים וכו' –̃ 

‰ָ‡בן מˆליח ‚עווען ‡ין זייער ַ‡רבעט ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "יגעת“, ‡ויף מחנך זיין „י ˜ינ„ער, 

ַ‡ז ניט ˜ו˜נ„י˜ ‡ויף זייער פַ‡ר˘י„נ˜ייט זָ‡לן זיי זיך ˆוזַ‡מענ˜לייבן ווען זיי „ער‰ערן, 

ַ‡ז  „ערויף,  ווע‚ן  זיך  רע„ט  „ָ‡ס  ‡ון  ‡י„י˘˜ייט,  פון  ענין  ַ‡ן  ווע‚ן  זיך  רע„ט  „ָ‡ס  ַ‡ז 
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„ורך „עם ˆוזַ‡מענ˜לייבן זיך ˆוזַ‡מען זָ‡ל מען ָ‡ננעמען ‚וטע ‰חלטו˙ ‡ויף נָ‡כמערער 

ˆו‚עבן ‡ין לערנען ˙ור‰ ‡ון מ˜יים-זיין מˆוו˙, כולל „עם ענין פון ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ביז ˆו 

אחדות י˘ר‡ל.

ווָ‡ס „ָ‡ס – כ‡מור – ‡יז מבטל ַ‡לע ענינים ווָ‡ס זיינען ניט-‚עוו‡ונט˘ן, ‡ון ס'˜ומט 

„י ברכ˙ ‰˘ם, ‡ון ווָ‡ס „ָ‡ס ווערט ‚ע‚עבן פון „עם ‡ויבער˘טן "בעין יפ‰" ‡ון "מי„ו 

‰מל‡‰ ‰פ˙וח‰ ‰˜„ו˘‰ ו‰רחב‰",

‡ין  ָ‡ננעמען  מ'וועט  ווָ‡ס  בַ‡˘לוסן  ‚וטע  ַ‡לע  „י  ַ‡ז  ‰ˆלח‰,   ‡ַ  – ‡ויך  כולל 

ˆוזַ‡מענ‰ַ‡נ‚ מיט „עם ˆוזַ‡מענ˜ומען זיך, ˜ינ„ער – ‡ינ‚עלעך בַ‡זונ„ער ‡ון מיי„עלעך 

פון  ענינים  מˆ„  זיˆן  זיי  וו‡ו  ָ‡רט  „עם  ‡ין  בַ‡זונ„ער  נָ‡ר  ‡יז  „ָ‡ס  ָ‡בער  בַ‡זונ„ער, 

˘טייען  זיי  ‡ל˜יכם",  ‰וי'  לפני  כולכם  "נˆבים  ˆוזַ‡מען  ַ‡לע  זיינען  זיי  ָ‡בער  ˆניעו˙, 

ַ‡לע ˆוזַ‡מען, ‡ון – "נˆבים", ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון ˘טַ‡ר˜ייט, ‡ון ˘טייען "כולכם", ווי „ער 

ַ‡לטער רבי טייט˘ט „ָ‡ס ָ‡ּפ "ל‡ח„ים" – וויי ‡יין ‡ון ‡יינˆי˜ע מˆי‡ו˙, כ„י ˆו מ˜יים-

זיין „י ˙ור‰ ‡ח˙, „י ‡יין ‡ון ‡יינˆי˜ע ˙ור‰ ווָ‡ס „ער ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט ‚ע‚עבן יע„ער 

‡י„ן ‡ון ַ‡לע ‡י„ן,

ווָ‡ס ˙ור‰ בַ‡˘טייט „ָ‡ך פון ˙רי"‚ מˆוו˙, פון ַ‡ סך ˆוו˙, ”ועלמו˙ ‡ין מספר", ַ‡ז 

ס'‡יז ַ‡ סך ˙ור‰, ביז "‡רוכ‰ מ‡רı מ„‰" – ָ‡בער „י ַ‡לע פרטים ווערן פַ‡ר‡יינˆי˜ט 

‡ין ‡יין מˆי‡ו˙ פון ַ‡ "˙ור‰ ‡ח˙", ַ‡זוי ‡ויך ווי ‡י„ן, ווָ‡ס זיי זיינען „ָ‡ך ‚עבענט˘ט 

‚עווָ‡רן, ַ‡ז ["‰' ‡ל˜יכם ‰רב‰ ‡˙כם . . ככוכבי ‰˘מים לרוב . . יוסף עליכם ככם ‡לף 

מרוב"] –  יספר  ול‡  ימ„  ניט ˜ענען ˆיילן ["ל‡  זיי  מ'וועט  ווַ‡נענט ַ‡ז  ביז  פעמים ‚ו'"] 

„ערפַ‡ר ווָ‡ס ס'וועט זיין נָ‡ך ‰עכער פון „עם ‚ַ‡נˆן ענין פון ˆיילן,

ˆוזַ‡מען „ערמיט, וויסנ„י˜, ַ‡ז מ'‡יז טַ‡˜ע ָ‡ּפ‚עטיילט ‡ון מ'‡יז ַ‡ ריבוי מופל‚, ‚ָ‡ר 

ַ‡ סך, ‡יז ב˘ע˙ ס'˜ומט ˆו זַ‡כן פון ‡י„י˘˜ייט ˘טייט מען "קוממיות" – ַ‡לע ˆוזַ‡מען 

ווי ַ‡ן ‡יין ‡ון ‡יינˆי˜ער פָ‡ל˜, ווָ‡רום זיי זיינען פַ‡רבונן ‡ון פירן זיך ‡ויף לויט "תורה 

אחת“,

ווָ‡ס זי ‡יז „ָ‡ך ‚ע‚עבן ‚עווָ‡רן פון "הוי‘ אחד“, פון „עם ‡ויבער˘טן ווָ‡ס ער ‡יז ַ‡ן 

‡יין ‡ון ‡יינˆי˜ער, ‡ון פירט-ָ‡ן מיט ַ‡ וועלט ווָ‡ס זי בַ‡˘טייט פון ַ‡ ריבוי עˆום – פון 

ַ‡ן ‡ונˆָ‡לי˜ע ˆָ‡ל פון ּפרטים – ‡ון פירט „ָ‡ס ָ‡ן מיט ‡ח„ו˙ ‰פ˘וט‰, ˆו „עם ‡יין ‡ון 

‡יינˆי˜ן ˙כלי˙ – ַ‡ז „י וועלט זָ‡ל ווערן ַ‡ "„יר‰ ב˙ח˙ונים".

‡ין  ˆו‚עבן  נָ‡כמער  וועט  ער  ווָ‡ס  „ערויף  „ורך  ˜ינ„ער,  „י  ָ‡ט  פון  יע„ערער  ‡ון 

‡י„י˘˜ייט, ו"‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר" – ‡ין זיין לערנען ˙ור‰ ‡ון ‡ין זיין מ˜יים-זיין מˆוו˙ 

ב‰י„ור – ‚יט ער נָ‡כמערער ˆו ‡ין „עם ַ‡לעם, ַ‡ז „עם ‡ויבער˘טנ'ס וו‡ונט˘, ַ‡ז ס'זָ‡ל 

זיין ַ‡ "„יר‰ ב˙ח˙ונים" – זָ‡ל זיין בגלוי, ‡ין ַ‡ן ַ‡נטּפלע˜טן ‡ופן, ‡ון ‡ין ַ‡ן ָ‡פענעם 

‡ופן.

בפרט נָ‡ך, ַ‡ז ווי מ'זעט – ‡פילו ניט ‡י„ן – ַ‡ז ‡י„ן ‰ָ‡בן זיך ˆוזַ‡מענ‚ע˜ליבן ‡ין 

פַ‡ר‚עסן  ליי‚ן-ָ‡ּפ ‡ון  זיי  טָ‡‚, ‡ון  ווָאכעדיקער   ‡ַ „ָ‡ס  ניט-‡י„ן ‡יז  ביי  ווָ‡ס  טָ‡‚   ‡ַ
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‡ויף ַ‡לע ווָ‡כע„י˜ע זַ‡כן, ‡ון טרַ‡כטן ‡ון בַ‡˘ליסן ווי ַ‡זוי מ'˘טיי‚ט נָ‡ך ‰עכער ‡ין 

‡י„י˘˜ייט ‡ון ווי ַ‡זוי מ'‡יז נָ‡ך בעסער מ˜יים „עם ‡ויבער˘טנ'ס ָ‡נזָ‡‚.

‰‚ויים,  מכל  פזורנו   ıמ˜ב ‡יז  ‡ויבער˘טער  „ער  ַ‡ז  ˆו,  ‡ויך  ‰יילט  „ָ‡ס  ‡ון 

ערטער, ‡ון   – סך   ‡ַ ‚ָ‡ר  – ‡ין  ריבוי   ‡ַ פַ‡נַ‡נ„ער‚ע˘ּפרייט ‡ין  „ָ‡ך  זיינען  ווָ‡ס ‡י„ן 

פַ‡נַ‡נ„ער‚ע˘ּפרייט ‡ויך ‡ין פַ‡ר˘י„ענע זַ‡כן פון זייער טָ‡‚-טע‚ליכן לעבן, ‡ון ‡ינו 

„ומ‰ ז‰ לז‰,

‡יז ב˘ע˙ ס'˜ומט ˆו „עם ענין ווָ‡ס ס'‡יז פַ‡רבונ„ן מיטן ‡ויבער˘טן – ˜לייבן זיי 

זיך ַ‡לע ˆוזַ‡מען, ‡ון ס'ווערט ַ‡ קול אחד, ווָ‡ס ‰ָ‡ט זיך ָ‡נ‚ע‰ויבן ביי „עם "˜ול ‚„ול" 

פון מ˙ן ˙ור‰.

‡ון ברענ‚ט „ערנָ‡ך ַ‡רָ‡ּפ, „ורך „ערויף ווָ‡ס מ'פירט-„ורך „י ַ‡לע בַ‡˘לוסן, וב˘מח‰ 

ובטוב לבב – ַ‡ז ס'ווערט מ˜ויים „ער צוזָאג פון „עם ‡ויבער˘טן, ַ‡ז "˜‰ל ‚„ול י˘ובו 

‰נ‰", ַ‡ז ‚ָ‡ר ‡ינ‚יכן וועט יע„ער ‡י„ ‡ון ַ‡לע ‡י„ן ˆוזַ‡מענ‚ע˜ליבן ווערן „ורך „עם 

‡ויבער˘טן ַ‡ליין,

„ער  ַ‡ז  ָ‡ּפ,  „ָ‡ס  טייט˘ט  ר˘"י  ווי  ‡ח„",  ל‡ח„  ˙לו˜טו  "ו‡˙ם  ‰כ˙וב  ובל˘ון 

‡ויבער˘טער נעמט יע„ער ‡י„ן ביים ‰ַ‡נט, ‡ון ‚ייט מיט אים צוזַאמען ַארויס פון גלות,

און בשעת ַאלע גייען מיטן אויבערשטן, מיט ”השם אחד" – ‡יז „ָ‡ך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ ַ‡ז זיי 

˘טייען ַ‡לע ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "קהל גדול“, ‡ון זיי ‚רייטן זיך ‡ויך ˆו ˆו „עם מעמ„ ומˆב 

„ורך אחדות ישראל,

ˆ„˜נו,  מ˘יח  י„י  על  ו‰˘לימ‰  ‰‡מי˙י˙  ‚‡ול‰  „י  בפ˘טו˙,  ַ‡רָ‡ּפ  ˜ומט  עס  ‡ון 

במ‰ר‰ בימינו ממ˘.

* * *

‚. „י ˆווייטע ‰ויּפט-זַ‡ך ווָ‡ס מ'פייערט ‡ון מ'מַ‡כט ַ‡ ˘מח‰ ‚„ול‰ ל"‚ בעומר, ‡יז 
„ָ‡ך „ָ‡ס ‡ויך – ווי „ערˆיילט ‡ין מ„ר˘ים – פַ‡רבונ„ן מיט רבי ˘מעון בן יוח‡י, ווָ‡ס 

ער ‡יז ‡ויך ‚עווען ‡יינער פון „י ˙למי„ים פון רבי ע˜יב‡, ‡ון נָ‡כמערער – ‡יינער פון 

„י הויּפט-תלמידים פון רבי ע˜יב‡,

ערטער, ‰ָ‡ט  מערערע  ווי „ערˆיילט ‡ין  בעומר, ‡ון  ל"‚  ס'‡יז ‚ע˜ומען  ב˘ע˙  ‡ון 

ער ‚עזָ‡‚ט, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז "יום ˘מח˙ו", ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ַ‡ טָ‡‚ ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז זיין ˘מח‰, ‡ון 

„ערפַ‡ר בעט ער ‡ון ערווַארט פון יע„ער ‡י„ן ‡ון פון ַ‡לע ‡י„ן, ַ‡ז זיי וועלן זיך ‡ויך 

פרייען מיט ‡ים ‡ין זיין ˘מח‰,

בן  ˘מעון  רבי  ביי  בעל ‰˘מח‰,  ביי „עם  ˘מח‰  נָ‡כמער  ווערט „ָ‡ס  ווָ‡ס „עמולט 

יוח‡י – ווען ער זעט, ַ‡ז מערערע ‡י„ן – ביז ַ‡לע ‡י„ן – זיינען זיך מ˘˙˙ף ב˘מח˙ו.
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ווי „ער פס˜-„ין פון רמב"ם, ַ‡ז ַ‡ן ‡מ˙'ע ˘מח‰ ‡יז, ווען „ָ‡ס ‡יז ניט פַ‡ר-זיך, נָ‡ר 

„ָ‡ס נעמט ַ‡ריין ‡ין זיך „י בני-בי˙ ‡ון „עם ‚ַ‡נˆן ַ‡רום, ”וברוב עם ‰„ר˙ מלך" – ווָ‡ס 

מערער ‡י„ן ‡ון מענט˘ן ַ‡רום זיך.

פַ‡רווָ‡ס ‡יז ‚עווען „י ˘מח‰ פון ר' ˘מעון בן יוח‡י במיוח„ ‡ין ל"‚ בעומר?

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך נו‚ע – וויבַ‡ל„ ַ‡ז מיר נעמען ‡יינטייל ‡ין זיין ˘מח‰ – כ„י 

ˆו וויסן ווָ‡ס ‡ונטער˘טרייכן ‡ון ווָ‡ס מיר זָ‡לן „ערפון ָ‡ּפלערנען ‡ין ַ‡ ‰מע˘‰ ‰ו‡ 

‰עי˜ר,

‡ון וויבַ‡ל„ ַ‡ז ווי מנ‰‚ י˘ר‡ל ‡יז, ַ‡ז ב˘ע˙ ס'˜ומט ל"‚ בעומר, ‡יז ַ‡ עיקר ˘מח‰ 

מַ‡כט מען ‚ָ‡ר מיט ˜ליינע ˜ינ„ער, ווי מ'זעט „ָ‡ס ‡ויך ‡יˆטער ביי „עם ˆוזַ‡מענ˜לייבן 

ינ„ער, ‡י„י˘ע ‡ינ‚עלעך ‡ון ‡י„י˘ע מיי„עלעך,  ליינע̃  וליב̃  זיך, ַ‡ז „ער עי˜ר ‡יז „ָ‡ס̂ 

מ˘˙˙ף – ‡ין „עם ‡ויך  זיך  זיינען  זיך –  בַ‡טיילי˜ן  זיי –  זכו˙ ‡ון „ורך  זייער  נָ‡ר ‡ין 

„ערווַ‡˜סענע, ובפרט זייערע עלטערן ‡ון זייערע מחנכים –

‡יז „ערפון פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז ‚ָ‡ר ˜ליינע ‡ינ‚עלעך ‡ון מיי„עלעך ˜ענען ָ‡ּפלערנען 

פון ר' ˘מעון בן יוח‡י'ס ‰נ‰‚‰, ‡ון סּפעˆיעל – פון זיין ˘מח‰ ‡ין „עם טָ‡‚ פון ל"‚ 

בעומר, ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז נו‚ע ˆו זייער ‡ויפפירונ‚ ביז ˆו זייער ‡ויפפירונ‚ ‡ין 

טָ‡‚-טע‚לעכן לעבן.

‡ון ווי ‚ערע„ט מערערע מָ‡ל, ַ‡ז ַ‡ יום-טוב על-ּפי ˙ור‰ ווָ‡ס מ'פייערט ‡ים מערניט 

ווי ‡יין מָ‡ל ַ‡ יָ‡ר – ‡יז "‰˙ור‰ ‰י‡ נˆחי˙": „ָ‡ס ‡יז ניט ח"ו ַ‡ן ָ‡ּפלערנונ‚ מערניט 

˘טַ‡ר˜ן   ‡ַ ‚ָ‡ר ‡ין  ָאפענערהייט ‡ון  „ָ‡ס  ˘טייט  טָ‡‚  נָ‡ר ‡ין „עם  טָ‡‚,  עם  ווי ‡ויף 

‡ופן, כ„י „ָ‡ס זָ‡ל ˜ענען „ערנָ‡ך ‚עבן חיו˙ ‡ון לעבע„י˜ייט ‡ון מער פַ‡ר˘טענ„עני˘ 

‡ין „עם רוח מיט „עם ‡ינ‰ַ‡לט – ‡ין „י טע‚ פון „עם ‚ַ‡נˆן יָ‡ר ווָ‡ס ˜ומט „ערנָ‡ך, 

בַ‡נייטע  ‡ון  ‚רעסערע   ‡ַ נָ‡ך  מיט  נָ‡כַ‡מָ‡ל,  בעומר  ל"‚  פייערן  מ'וועט  ווַ‡נענט  ביז 

לעבע„י˜ייט ‡ון ˘טַ‡ר˜ייט.

בעומר,  ל"‚  ‚עפרייט  זיך  ‰ָ‡ט  יוח‡י  בן  ˘מעון  ר'  ַ‡ז  ז‰ר,  ‡ין  „ָ‡ך  ער  „ערˆיילט 

„ערפַ‡ר ווָ‡ס ביי ‡ים ‡יז „עמולט ‚עווען "בי' ‡חי„‡ בי' ל‰יטנ‡ ובי' [‡˙„ב˜˙]", ַ‡ז 

ער ‰ָ‡ט „ערפילט, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז „ער טָ‡‚ ווָ‡ס „עמולט וועט ער זיך פַ‡רבינ„ן נָ‡כמערער 

מיטן ‡ויבער˘טן:

‡ין ˆו‚ָ‡ב „ערˆו ווָ‡ס ַ‡לע יָ‡רן זיינע ‡יז ער „ָ‡ך ‚ע˘טַ‡נען ‡ין ַ‡ ˘טענ„י˜ן מסיר˙-

נפ˘ ‡ון "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו", ‰ָ‡בן ˆוטָ‡ן מערניט ווי מיט לערנען „עם ‡ויבער˘טנ'ס ˙ור‰ 

– ‡יז ˆו ‚וט ‡יז „ָ‡ך ניטָ‡ ˜יין ˘יעור, ובפרט ˆום פַ‡רבונ„ מיטן ‡ויבער˘טן,

מעון בן יוח‡י „ערפילט, ַ‡ז ל"‚ בעומר וועט „ָ‡ס זיין „ער טָ‡‚ ווָ‡ס „עמולט  ‰ָ‡ט ר'̆ 

טיר‡ ‡˙˜טרנ‡", ”בי ‡חי„‡ בי' ל‰יט‡  וועט זיין זיין פַ‡רבונ„ מיטן ‡ויבער˘טן " [בח„̃ 

בי' ‡˙„ב˜˙]", ַ‡לע „ריי ל˘ונו˙ ווי ער ברענ‚ט ַ‡רָ‡ּפ ‡ין "זיין ספר", ‡ין ספר ‰ז‰ר.
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ור‰ „ערˆיילט  ור‰, ווָ‡ס̇  ווָ‡ס „ָ‡ס לערנט יע„ערן; וויבַ‡ל„ ַ‡ז מ'„ערˆיילט „ָ‡ס ‡ין̇ 

ניט ס˙ם ערˆיילונ‚ען, נָ‡ר „ָ‡ס ‚יט ‰ור‡ו˙ ‡ון ָאנווייזונגען, ‡ון ווי ‚ערע„ט ‡ויך פריער 

בנו‚ע ˆו ˜ליינע ˜ינ„ער,

מ'רינ‚לט  ַ‡ז  י˘ר‡ל,  מנ‰‚  „ָ‡ך  ‚עבָ‡רן, ‡יז  ווערט  ער  ווי  ‚לייך  ַ‡ ‡י„י˘ ˜ינ„,  ַ‡ז 

‡ים ַ‡רום מיט ˘מו˙ ˜„ו˘ים – מיט נעמען פון „עם ‡ויבער˘טן – כ„י ַ‡ז ˘וין פון „ער 

ער˘טער ר‚ע ווָ‡ס ער ˜ומט ‡ין „ער וועלט, זָ‡ל ער ˘וין „ערזען, ‡פילו מיט עיני ב˘ר – 

‡פילו מיט זיינע ‡וי‚ן ווָ‡ס זיי ˜ו˜ן ‡ין ער וועלט – ‡יז „י ער˘טע זַ‡ך ווָ‡ס ער „ערזעט, 

זעט ער ַ‡ שם קדוש, „עם ‡ויבער˘טנ'ס ַ‡ נָ‡מען, ָ‡„ער ַ‡ ˜מיע ‡ון ענליכעס.

‡ון זיכער נָ‡ך, ַ‡ז „ערנָ‡ך, ַ‡ז „ער ווַ‡˜סט ‡ון [עס] ˜ומט ‡ים ˆו – ‡ין ˆו‚ָ‡ב ווָ‡ס 

רוחניו˙,  זיין  נ˘מ‰, ‡ין  ס'˜ומט-ˆו ‡ין  ַ‡ז  זַ‡ך  זיכערע   ‡ַ ס'˜ומט-ˆו ‡ין ‚וף, ‡יז „ָ‡ך 

‡ין זיין פַ‡רבונ„ מיטן ‡ויבער˘טן – ווערט זיין פַ‡רבונ„ן מיטן ‡ויבער˘טן ַ‡לı מערער 

‡ון מערער.

ווָ‡ס „ָ‡ס ˜ומט „י ָ‡ּפלערנונ‚ פון ל"‚ בעומר ‡ון זָ‡‚ט יע„ער ‡י„י˘ ˜ינ„, ַ‡ז כָ‡ט˘ 

מיט ַ‡ טָ‡‚ פַ‡ר-„עם – פַ‡ר „עם ל"‚ בעומר – ‡יז ער ‡ויך ‚ע˘טַ‡נען ‡ין פַ‡רבונ„ מיטן 

‡ויבער˘טן,

ביז ‡ין ַ‡ן ‡ופן, ַ‡ז „ער ָ‡נ‰ויבס פון זיין טָ‡‚ ‡יז ‚עווען, נָ‡ך ‡יי„ער ער עסט ‡ון 

טרינ˜ט, ‡פילו ‡יי„ער ער זָ‡‚ט ווָ‡ס פַ‡ר ַ‡ ברכ‰ עס זָ‡ל ניט זיין, ‡פילו נָ‡ך ‡יי„ער 

ער ווַ‡˘ט נע‚ל-ווַ‡סער, זָ‡‚ט ער ‚לייך ‡ון פַ‡רבינ„ט זיך מיטן ‡ויבער˘טן „ורך זָ‡‚ן 

וין  ‰חזר˙ בי נ˘מ˙י בחמל‰ רב‰ ‡מונ˙ך, ַ‡ז ער פילט̆  "מו„‰ ‡ני לפניך מלך חי ו˜יים̆ 

ביי „עם ער˘טן ר‚ע פון זיין טָ‡‚-טע‚ליכן לעבן – כָ‡ט˘ ער ‡יז נָ‡ך ‚ָ‡ר ַ‡ ˜ליין ˜ינ„ 

– ‰ויבט ער ‚לייך ָ‡ן, ַ‡ז ער ַ‡נער˜ענט, ‡ז „ער ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט ‡ים ‡ומ‚ע˜ערט זיין 

נ˘מ‰, ‡ון „ער ‡ויבערט˘ער מַ‡כט ‡ים לעבע„י˜,

כל פון  כל – כָ‡ט˘ „ָ‡ס ‡יז נָ‡ך ַ‡̆  ווָ‡ס „ערפון ‡יז „ָ‡ך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ַ‡ז לויט זיין̆ 

ַ‡ ˜ליין ˜ינ„ – טוט ער "בכל לבבך ובכל נפ˘ך ובכל מ‡„", וויבַ‡ל„ ַ‡ז ער ווייס, ַ‡ז זיין 

נ˘מ‰ ‰ָ‡ט ‡ים ער˘ט „ער ‡ויבער˘טער ַ‡ריינ‚ע‚עבן פון „ָ‡ס-ניי „עם טָ‡‚ ‡ינ„ערפרי 

–

‡יז „ָ‡ך ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז "בי' ‡חי„נ‡" ‡ון "בי' ל‰יטנ‡" ‡ון "בי' ‡˙‡ח„נ‡", ַ‡ז 

נותן  מיט „עם  זיך  פַ‡ר‡יינˆי˜ט  נ˘מ‰, ‡ון „ורך „ערויף  זיין  מיט  זיך  פַ‡ר‡יינˆי˜ט  ער 

‰נ˘מ‰, מיט „עם מחזיר ‰נ˘מ‰, מיט „עם ‡ויבער˘טן ווָ‡ס ‰ָ‡ט ‡ים ער˘ט ‡ומ‚ע˜ערט 

„י נ˘מ‰ פון „ָ‡ס-ניי –

ווערט ביי ‡ים „ער ‚ַ‡נˆער טָ‡‚, ַ‡ טָ‡‚ ווָ‡ס ער ‡יז פַ‡רבונ„ן מיט „עם ‡ויבער˘טן; 

ו ‡ין זיין חיים בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי,  ַ‡ נ˘מ‰ בגוף „ו˜‡, ‡ון ‡„רב‡ – „ָ‡ס ‚יט נָ‡ך מערער̂ 

ַ‡ז ער ווערט נָ‡כמער ‚עזינטער, ווָ‡רום ער מַ‡כט ‚עזינטער זיין נ˘מ‰, ָ‡נ‰ויבנ„י˜ „ורך 

זָ‡‚ן "מו„‰ ‡ני לפניך שהחזרת בי נ˘מ˙י", ‡ון „ערנָ‡ך ‡ויפפירן זיך ַ‡זוי „ורך „ערויף 
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זיין  מ˜יים  ‡ון  ˙ור‰  לערנען  ‡ון  ‰˘חר  ברכ˙  זָ‡‚ן  ‡ון  נע‚ל-ווַ‡סער  ווַ‡˘ן  „עם  נָ‡ך 

מˆוו˙, יע„ערער לפום ˘יעור‡ „ילי' –

בַ‡˜ומט ער „עם ‡ויבער˘טנ'ס ברכו˙ ‡ויך ‡ין ַ‡ ‚עזונטן טָ‡‚, ‡ון ַ‡ ‚עזונטן יָ‡ר, ‡ון 

ַ‡ ‚עזונטן לעבן – ‚עזונט ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ ‚ם יח„.

„ערנָ‡ך ‡יז נָ‡ך „ָ‡ ‡ויך ַ‡ וויכטי˜ע ָ‡ּפלערנונ‚, ווָ‡ס ניט ˜ו˜נ„י˜ ‡ויף „י ‰ויכ˜ייט 

פון ר' ˘מעון בן יוח‡י,

ווָ‡ס ווי ער זָ‡‚ט ‡ין ירו˘למי ‰ָ‡ט רבי עקיבא ‚עזָ‡‚ט [ווָ‡ס ער ‡יז ‚עווען „ער רבי 

פון פיר ‡ון ˆווַ‡נˆי˜ טויזנט ˙למי„ים, ווָ‡ס יע„ערער פון זיי ‰ָ‡ט פַ‡ר„ינט „עם טיטול, 

ַ‡ז מ'זָ‡ל זָ‡‚ן ‡ויף ‡ים, ַ‡ז מ'‚יט ‡ויף ‡ים ַ‡ ˜ו˜ – זעט מען, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז רבי ע˜יב‡'ס 

ַ‡ ˙למי„, ‰ָ‡ט ער ‚עזָ‡‚ט], ַ‡ז רבי ˘מעון בן יוח‡י טיילט זיך ‡ויס נָ‡כמערער ‡ין „עם 

זיך  „ער‚רונטעווען  ַ‡ז  כוחך",  מכירין  ובור‡ך  ווָ‡ס "‡ני  ˙למי„ים,  זיינע  ַ‡לע  פון  ענין 

‡ון „ער˜ענען ווי מ'„ַ‡רף „ער˜ענען רבי ˘מעון בן יוח‡י'ס ‰ויכ˜ייט – ‡יז „ָ‡ס מערניט 

‡ון  „ער‚רונטעווען  „ערˆו  ‚ע˜ענט  זיך  ‰ָ‡בן  ע˜יב‡  רבי  ‡ון  ‡ויבער˘טער  „ער  ווָ‡ס 

ס'‡יז ‚עווען „י ‡ויפפירונ‚  ווי  פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜,  ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז „ָ‡ך ‡ויך  ַ‡נער˜ענען. 

‡ון ווי ס'‡יז ‚עווען „י ‰ויכ˜ייט,

ˆוזַ‡מען „ערמיט ‰ָ‡ט ר' ˘מעון בן יוח‡י זיך פַ‡רבונ„ן מיט יע„ער ‡י„ן ‡ון מיט ַ‡לע 

‡י„ן,

ווי „ערמָ‡נט פריער, ַ‡ז ער וויל, ַ‡ז יע„ער ‡י„ זָ‡ל נעמען ַ‡יינטייל ‡ין זיין "˘מח‰ 

‚„ול‰", ‡ון ער ‰ָ‡ט ‡ויך ‚עזָ‡‚ט "יכולני לפטור ‡˙ כל ‰עולם כולו מן ‰„ין", ַ‡ז ער 

פַ‡רבינ„ט זיך מיט יע„ערן ווָ‡ס ‚עפינט זיך ‡ין „עם ‡ויבער˘טנ'ס וועלט, ‡ון ‚יט ‡ים 

ָ‡ּפ זיינע זכיו˙, כ„י בַ‡פרייען ‡ים פון ענינים פון „ין, במיל‡ ווערט נמ˘ך ‡ך טוב בטוב 

‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‚עווען פַ‡רבונ„ן „ערמיט ווָ‡ס ס'‡יז ‚עווען "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו", ַ‡ז זיין 

ור‰; נָ‡ך מערער  "פַאך“, זיין ‡מ˙'ע "בַ‡˘עפטי˜ונ‚", ‡יז ‚עווען – „ער ענין פון לערנען̇ 

וויפל ס'‡יז ‚עווען ביי ַ‡לע ‡יבערי˜ע ˙למי„ים פון רבי ע˜יב‡ – ‡יז „ָ‡ס ‚עווען ביי ר' 

˘מעון בן יוח‡י.

ווָ‡ס ָ‡ט „ָ‡ ווערט „ָ‡ך „י ˘‡ל‰: ‡ויב רבי ע˜יב‡'ס ˙למי„ים זיינען ‚עווען ניט ‡ין 

ומט  מעון בן יוח‡י – ווי̃  ו˘טַ‡נ„, ניט ‡ין „ער עוב„‰ פון "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו", ווי ר'̆  „עם̂ 

„ָ‡ס, ַ‡ז מ'„ערˆיילט „ָ‡ס ‡ון מ'זָ‡‚ט, ַ‡ז מ'„ַ‡רף „ערפון ָ‡ּפלערנען ‡פילו ביי ˜ליינע 

˜ינ„ער?!

‡יז ווי ‚ערע„ט ˘וין ַ‡מָ‡ל ב‡רוכ‰, ‡יז ‡„רב‡: „ו˜‡ ˜ליינע ˜ינ„ער, ווָ‡ס זיי ‰ָ‡בן 

זייערע  ווָ‡רום  פרנס‰,  ˘ל  ענינים  זיין ‡ין  עוס˜  ניט  זיך  זיי „ַ‡רפן  ניט ˜יין „‡‚ו˙, ‡ון 

נויטי˜ן  זיי  ווָ‡ס  מיט  ַ‡לעם  מיט  זייערע ˆרכים –  ַ‡לע  מיט  זיי  פַ‡רזָ‡ר‚ן  עלטערן  ‚וטע 

זיך – ַ‡זוי ַ‡ז זיי זָ‡לן ‰ָ‡בן „י פולע פריי˜ייט פון ַ‡לע „‡‚ו˙ ‡ון ˜ענען ממל‡-זיין זייער 
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˘ליחו˙, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז, ַ‡ז "מ˘‰˙ינו˜ מ˙חיל ל„בר ‡ביו מלמ„ו ˙ור‰": רעדן ‡ין ˙ור‰ 

‡ון „ערנָ‡ך ‡ויך פַארשטיין ˙ור‰,

ען זיין לייכטער "˙ור˙ו  ינ„ער, ‡יי„ער מ'‰ָ‡ט „י „‡‚ו˙ פרנס‰,̃  ליינע̃  ‡יז „ו˜‡ ביי̃ 

ור‰, ‡ון  ייט ‡ויף לערנען „עם ‡ויבער˘טנ'ס̇  ‡ומנ˙ו", ַ‡ז זיי זָ‡לן ‡ויסנוˆן זייער פולע̂ 

לערנען „י ˙ור‰ ווי „ער ‡ויבער˘טער וויל, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ער "‚„ול לימו„ ˘מבי‡ לי„י 

מע˘‰", ַ‡ז „ָ‡ס ברענ‚ט ˆו מ˜יים-זיין מˆוו˙,

ענען זיי  יינע „‡‚ו˙,̃  ‡ון טָ‡ן „ָ‡ס מ˙וך מנוח‰ – רו‡י˜ער‰ייט, ווָ‡רום זיי ‰ָ‡בן ניט̃ 

‡ין „ערויף טָ‡ן ַ‡לı מערער ‡ון מערער, ˆו‚עבן פון טָ‡‚ ˆו טָ‡‚ נָ‡ך מערער.

ווָ‡ס על „רך ז‰ ‡יז ‡ויך בַ‡ווייזן זיי ַ‡ לעבע„י˜ן ביי˘ּפיל ‡ון וויר˜ן ‡ויך ‡יין ‡ויף 

זייערע עלטערן, ”ו‰˘יב לב ‡בו˙ על בנים – על י„י בנים",

ווי  ַ‡ ˜ליינער ‡ינ‚עלע, ‡ון  זון,  זייער ˜ליינער  ַ‡זוי  ווי  זעען,  עלטערן  „י  ב˘ע˙  ַ‡ז 

מינוט  פרייע   ‡ַ זיי ‰‡בן  נָ‡ר  ווען  מיי„עלעך, ‡יז  טָ‡כטער, ַ‡ ˜ליינע  זייער ˜ליינע  ַ‡זוי 

כַ‡ּפט מען זיך ˆו מיטן ‚רעסטן ח˘˜ ‡ויף זָ‡‚ן ַ‡ פסו˜ ‡ין ˙ור‰ ָ‡„ער ַ‡ ווָ‡רט ‡ין ˙ור‰ 

˘בעל-ּפ‰ –

„עם  ‡ון  ‡יינ„רו˜  ברייטסטן  „עם  ‡ון  ‡יינ„רו˜  טיפסטן  „עם  זיי  ‡ויף  „ָ‡ס  מַ‡כט 

לענ‚סטן ‡יינ„רו˜, ַ‡ז ‡ויך זיי זָ‡לן טָ‡ן ַ‡לı ווָ‡ס זיי ˜ענען, ‡ויף ‡ויסנוˆן יע„ער פרייע 

מינוט, ‡ון זיך מ˘˙„ל זיין, ַ‡ז זיי זָ‡לן ‰ָ‡בן ווָ‡ס מערער פרייע ˆייט, בַ‡פרייען זיך פון 

ַ‡לע „‡‚ו˙ פון וועלכע [נָ‡ר] מ'˜ען זיך בַ‡פרייען – כ„י ַ‡ז ס'זָ‡ל זיין ָ‡ט „י ‚לי˜ליכע 

˘עו˙ ווען מ'‰ָ‡ט מנוח˙ ‰נפ˘ – ˆוזַ‡מען מיט מנוח˙ ‰‚וף – זָ‡ל „עמולט זיין „ער ‡יין 

‡ון ‡יינˆי˜ער "פַ‡ך" זייערער – זָ‡ל „ָ‡ס זיין "˙ור˙ו", „ער לימו„ ‰˙ור‰.

‡ון ווי ‚ערע„ט מערערע מָ‡ל:

פַ‡ר˘י„ענע- טוט  ˘לָ‡פט ‡ון  טרינ˜ט ‡ון  ער ‡ון  עסט  פַ‡כמַ‡ן – ‡יז   ‡ַ ַ‡ן ‡ומן – 

ערליי זַ‡כן. פונ„עסטווע‚ן, ַ‡ז מ'פרע‚ט: ‡ין ווָ‡ס לעבט ער ‡ון ‡ין ווָ‡ס קָאכט ער זיך 

‡ון ‡ין ווָ‡ס בַ‡ווייזט ער זיינע כ˘רונו˙ ‡ון זיינע מע‚לעכ˜ייטן? – ‡יז בַ‡ווייזט ער „ָ‡ס 

‡ין „ער זַ‡ך ‡ין וועלכע ער ‡יז „ער פַאכמַאן.

ווָ‡ס ָ‡ט ַ‡זוי ‡יז ‡ויך: ס'‡יז „ָ‡ך יע„ער מענט˘ – ‡ויך ‡י„ן – ‡יז על פי ˙ור‰, ‡ון 

ווי ס'‰ָ‡ט ‡יינ‚ע˘טעלט „ער ‡ויבער˘טער, ווָ‡ס מ'„ַ‡רף ָ‡ּפ‚עבן עּפעס-ווָ‡ס ˆייט ‡ויף 

עסן ‡ון טרינ˜ען ‡ון ˘לָ‡פן וכיו"ב –

„ַ‡רף ַ‡ ‡י„ ‚ע„ענ˜ען, ַ‡ז ווָ‡ס ‡יז זיין "פַאך"; ‡פילו ב˘ע˙ ער עסט ‡ון טרינ˜ט ‡ון 

˘לָ‡פט, ‡יז ‡ויך ווָ‡ס חלומ‘ט זיך ‡ים? ‡יז ווי מ'זעט „ָ‡ס ביי ַ‡ פַ‡כמַ‡ן, ‡יז „ָ‡ס ווָ‡ס 

ער טרַ‡כט בייטָ‡‚ חלומ'ט זיך ‡ים ביינַ‡כט, ”רעיונך על מ˘כבך סלי˜ו" – חלומ'ט זיך 

‡ים ענינים פון „עם פַ‡ך.

ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז ב˘ע˙ ער עסט ‡ון טרינ˜ט ווייס ער, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ביי ‡ים מערניט ווי 

ַ‡ „בר טפל – ַ‡ ˆו˜ומענ„י˜ע זַ‡ך – „ער עיקר זַ‡ך ‡יז, ‡יז „ָ‡ס ‡יז זיין "‡ומנו˙".
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ווָ‡ס ווָ‡ס ‡יז „ער "פַ‡ך" פון יע„ער ‡י„ן ‡ון פון ַ‡לע ‡י„ן, ‡פילו ב˘ע˙ ער ‡יז ‡וכל 

ו˘ו˙‰ ומטייל וי˘ן – ‡יז „ער פַ‡ך זיינער ‡יז "˙ור˙ו“, „י ˙ור‰ ווָ‡ס „ער ‡ויבער˘טער 

ירו˘‰, ‡ון „ָ‡ס   ‡ַ ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז ‚עווָ‡רן "מור˘‰",  ַ‡ן ‡ופן,  ביז ‡ין  ‰ָ‡ט ‡ים ‚ע‚עבן, 

ווערט „י ˙ור‰ פון „עם ‡י„ן, ”נ˜ר‡˙ על ˘מו".

ען יע„ערער – ‡פילו ַ‡ בעל-עס˜ ‡ון ‡פילו ַ‡ טרו„,  ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז ‡ויך בפ˘טו˙,̃ 

ייטן  טיין, בַ‡˘טימטע̂  ען ער̆  ‡פילו רח"ל ַ‡ בעל יסורים, ווי „ער רמב"ם פס˜'נט ָ‡ּפ –̃ 

פון זיין טָ‡‚ ‡ין ַ‡ן ‡ופן ווָ‡ס זיין "פַ‡ך" „עמולט ‡יז מערניט ווי ˙ור‰,

‡ון „י ˆייטן ווערן ביי ‡ים „ער עי˜ר פון „עם גַאנצן טָ‡‚, במיל‡ בַ‡לעבט „ָ‡ס ‡ון 

נעמט-„ורך „י ‡יבערי˜ע ˘עו˙ פון טָ‡‚, ַ‡ז „ער ‚ַ‡נˆער טָ‡‚ ‡יז ער ‡ין ַ‡ מעמ„ ומˆב 

פון ַ‡ "פַאכמַאן"; ‡ין ווָ‡ס ‡יז זיין "פַ‡ך" – ‡ין „עם ענין פון ˙ור‰.

‡ון ווי ‚עזָ‡‚ט פריער: ‡ין „ערויף בַ‡ווייזן ַ‡ לעבע„י˜ן ביי˘ּפיל ˜ליינע ˜ינ„ער, נָ‡ך 

‡יי„ער זיי ‰ָ‡בן עּפעס-ווָ‡ס פַ‡ר ַ‡ „‡‚ו˙, ווָ‡ס „עמולט ‡יז מען זיי מחנך „ורך ‚וטע 

עלטערן ‡ון „ורך ‚וטע מ„ריכו˙, ַ‡ז זיי זָ‡לן וויסן זיין ‚לייך "מ˘מ˙חיל ל„בר", ַ‡ז ‚לייך 

נָ‡ר ווי זיי ˜ענען ָ‡נ‰ויבן רע„ן, ‡יז ‡ין ווָ‡ס בַ‡˘טייט זיין רע„ן – ‡ון ‡יר רע„ן – ַ‡ז 

"‡ביו מלמ„ו תורה“, ער לערנט ‡ים [˙ור‰], ָ‡נ‰ויבנ„י˜ פון „עם פסו˜ "˙ור‰ ˆו‰ לנו 

מ˘‰ מור˘‰ ˜‰יל˙ יע˜ב", ‡ון „ערנָ‡ך „י ַ‡לע פרטים ווי ס'˘טייט ‡ין „ער ˙ור‰.

 ‡ַ ווערט  ברוחניות,  ˜ינ„ער  ‚עזונטע  מ'‰ָ‡ט  ַ‡ז  נח˙,  נָ‡כמערער  ‚יט-ˆו  „ָ‡ס  ווָ‡ס 

עסן  זָ‡לן  זיי  ַ‡ז  ˘ייך,  ניט  ס'‡יז  ווָ‡רום  בגשמיות,  זַ‡ך "‚עזונטע" ˜ינ„ער ‡ויך  זיכערע 

– בפ˘טו˙ – ַ‡ מ‡כל ‰מזי˜, ווָ‡רום „ער עסן פון „עם ˜ינ„ ‡יז ווָ‡רום ער וויל מַ‡כן ַ‡ 

ברכ‰ ˆו „עם ‡ויבער˘טן, ”˘‰כל נ‰י' ב„ברו", ‡ון וויל ‰ָ‡בן „י ˘טַ‡ר˜ייט ‡ויף מ˜יים 

„י  ‡ון  ‚ע˘מַ‡˜˜ייט  „י  ַ‡זוי  ˆיט-ˆו  ‡ים  ניט  ‡ון  ומˆוו˙,  ˙ור‰  ‡ויבער˘טן  „עם  זיין 

זיס˜ייט פון „עם עסן ‡ון טרינ˜ען –

‡יז „ָ‡ך ַ‡ זיכערע זַ‡ך, ַ‡ז „ער ˜ינ„ ווַ‡˜סט ‡ויף ניט ח"ו ַ‡ זולל וסוב‡ ‡ון ער כַ‡ּפט 

זיך עסן ַ‡ זַ‡ך ווָ‡ס זעט-‡ויס ˘יין ‡ון זיס, כָ‡ט˘ ‡פילו „ָ‡ס ‡יז ‡ים מזי˜, ווָ‡רום ביי 

‡ים פַ‡רנעמט „ער ָ‡רט, „י ˙ועל˙ – „ער נוˆן – ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט פון „עם עסן ‡ון טרינ˜ען, 

ˆוליב „ורכפירן זיין "פַ‡ך", ווָ‡ס ַ‡ פַ‡ך פון ַ‡ ‡י„י˘ן ˜ינ„ ‡יז – „ער ענין פון ˙ור‰.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך „י ָ‡ּפלערנונ‚ – ווי ‚עזָ‡‚ט – פון "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו" פון ר' ˘מעון בן 

יוח‡י, ‰ָ‡ט ער זיך פַ‡רבונ„ן מיט יע„ער ‡י„ ‡ון מיט ַ‡לע ‡י„ן ע„ סוף כל ‰„ורו˙,

על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ַ‡ז ער ‰ָ‡ט זיך פַ‡רבונ„ן מיט ˙ינו˜ו˙ ˘ל בי˙ רבן, ”‰בל ˘‡ין 

בו חט‡", ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ער ענין ווָ‡ס "‡ין בו חט‡" סיי ביי ‡ינ‚עלעך ‡ון סיי ביי 

מיי„עלעך,

ובפרט נָ‡ך ווי מ'‡יז מחנך ‡י„י˘ע מייי„עלעך איצטער, ‡ין זמן ‰‡חרון, ַ‡ז מ'לערנט 

‚לייך  עלטער,  ˜ליינעם   ‡ַ פון  ‚ָ‡ר  נָ‡ך  ָ‡נ‰ויבנ„י˜  ˙ור‰,  ‡ין  ענינים  ריבוי   ‡ַ זיי  מיט 

מ˘מ˙חילין ל„בר.
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˘ב˙  ערב  יע„ער  ‰ויז  „י  ליכטי˜  מַ‡כן  זָ‡לן  זיי  ַ‡ז  מחנך,  זיי  מ'‡יז  ַ‡ז  ‡ויך,  כולל 

זי  ‰‚יע‰,  נָ‡ר  – ‡ויב  טוב  יום  ˘ל  נר   ‡ַ ַ‡זוי ‡ויך  – ‡ון  ˘ב˙  ˘ל  נר   ‡ַ ָ‡נˆינ„ן  „ורך 

„ער‚רייכט „עם עלטער, ַ‡ז זי ˜ען ˘וין זָ‡‚ן „י ברכ‰, ‡ון זי פַ‡ר˘טייט ˘וין „עם חילו˜ 

פון ליכטי˜ייט ‡ון ניט-ליכטי˜ייט ב‚˘מיו˙.

ַ‡ז ˆום  ויום-טוב,  ˘ב˙  נר   ‡ַ פון  מעל‰ ‡ון „ער ‡ויפטו  ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „י 

ַ‡לעם ער˘טן ‡יז „ָ‡ס "˜„˘נו במˆוו˙יו וˆונו", ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז „עם ‡ויבער˘טנ'ס ַ‡ מˆו‰, 

”˘ל‡  בגשמיות,  ליכטי˜  ‡ויך  מַ‡כט  ווָ‡ס   – מˆו‰  ַ‡זַ‡  ָ‡בער  ‡יז  „ָ‡ס  מˆו‰";  "נר   ‡ַ

יכ˘ל", זי מַ‡כט בפ˘טו˙ ליכטי˜ער „י ‰ויז, ביז ‡ין ַ‡זַ‡ ‡ופן, ַ‡ז ‡פילו ַ‡ ניט-‡י„, ַ‡ז 

ער ‚ייט ַ‡ריין ‡ין „ער ‰ויז, ‡ון ער „ערזעט ַ‡ז ס'‡יז ˆו‚ע˜ומען ‡ין „ער ליכטי˜ייט „ורך 

נָ‡ך ַ‡ ליכטעלע פון ‚ָ‡ר ַ‡ ˜ליינע מיי„עלעך – „ערזעט ער, ‡ון ‡ויך על פי ˘ולחן ערוך, 

ַ‡ז ס'‡יז ˆו‚ע˜ומען ‡ין ‡ור‰ כפ˘וט‰.

ע‡כו"כ ווי „ָ‡ס ˜ומט-ˆו בפנימיו˙ ‰ענינים – ‡ין „י רוחניות פון „ער ‰ויז, ווי מ'זעט 

„ָ‡ס ‡ויך בפועל.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז – כ‡מור – ַ‡ז ר' ˘מעון בן יוח‡י ‚יט ַ‡ כח מיוח„ ‡ון ַ‡ זכו˙ מיוח„‰ 

‚ָ‡ר  ‰„ין, ‡ויך  מן  כולם  ופוטר  יע„ער ‡י„ן  מיט  זיך  פַ‡רבינ„ט  ער  ווָ‡ס  „ערויף  „ורך 

˜ליינע ˜ינ„ער, ווָ‡ס זיי טרעפט זיך ַ‡מָ‡ל – ח"ו – ַ‡ז זיי ‰ָ‡בן ‡ויף זיך ַ‡ „ין ˆוליב „י 

עלטערן, ווָ‡ס „י עלטערן ‰ָ‡בן „ָ‡ך „ערנָ‡ך „ורך „עם ַ‡ן ‡ומרו‡י˜ייט: ווי ˜ומט „ָ‡ס, 

ַ‡ז זיי ‰ָ‡בן ‚ורם ‚עווען ַ‡זַ‡ זַ‡ך –

‰ָ‡ט ר' ˘מעון בן יוח‡י „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ‚ענומען; ַ‡רָ‡ּפ‚ענומען „עם „ין פון „י עלטערן, 

ב‚˘מיו˙,  ‚עזונטער‰ייט  ע‡כו"כ  ברוחניו˙,  ‚עזונטער‰ייט  ˜ינ„ער  „י  ווַ‡˜סן  במיל‡ 

וב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ ‚ם יח„,

‡ון מ'‰ָ‡ט פון זיי ‡מ˙'ן נח˙, ָ‡ן ˜יינע „‡‚ו˙, ‡ון מ'‰ָ‡„עוועט זיי מ˙וך ‰רחב‰ ‡ין 

ַ‡לע ‰ינזיכטן.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ‡ויך ווי ר' ˘מעון בן יוח‡י ‰ָ‡ט מ‚ל‰ ‚עווען ַ‡ן ענין ‡ין ˙ור‰, ווָ‡ס 

לכ‡ור‰ „ַ‡רף מען „ָ‡ך ‰ָ‡בן ַ‡ן ער˜לערונ‚:

מ'לעבט ‡ין ַ‡ וועלט ˆווי˘ן מערערע ‡ומו˙, ַ‡ סך ‡ומו˙, ‡ון ווָ‡ס „י וועלט ˘טייט 

‡ין ַ‡ מעמ„ ומˆב פון "‰חו˘ך יכס‰ ‡רı": „י ליכטי˜ייט פון ˆ„˜ ויו˘ר, ‡יז „ָ‡ טיילן 

‡ין וועלט וו‡ו ס'‰ָ‡ט נָ‡ך „ערוויילע ניט „ער‚רייכט, ‡ון ‚ָ‡ר ‚רויסע טיילן,

מיט  מסך ‰ברזל ˆוזַ‡מען  מ‡חורי  זיך  זיי ‚עפינען  ווָ‡ס  במיוח„,  ָ‡ט „י ‡י„ן  ביז ˆו 

ינ„ער ‡ין  ווערי˜ייטן ‡ויף ערˆיען זייערע̃  ינ„ער, ‡ון ‰ָ‡בן ‚ָ‡ר ‚רויסע̆  ליינע̃  זייערע̃ 

„עם ווע‚ ווי „ער ‡ויבער˘טער וויל, ‡ין לערנען ˙ור‰ ‡ון מ˜יים-זיין מˆוו˙.

ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „י ‚רעסטע ברכ‰ ‡ון „י ‚רעסטע פריי‰ייט, ווָ‡ס מ'„‡רף זיך ˘עˆן 

‚לי˜לעך „י עלטערן ווָ‡ס לעבן ‡ין „י מ„ינו˙ ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט ניט ˜יין ˘טערונ‚ען ‡ין מחנך 

– ‡ון  יָ‡ר  פון  טע‚  ַ‡לע   – כולם  כל ‰ימים  ווע‚  זיין „י ˜ינ„ער ‡ין „עם ‡ויבער˘טנ'ס 
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‡ויף  זכ‡ין",  "יומין  ס'˜ומען  ַ‡ז  חיו˙  ‡ון  לעבע„י˜ייט  בַ‡נייטע   ‡ַ מיט  נָ‡ך  סּפעˆיעל 

בַ‡˘ליסן „עמולט – ‡ין „י סּפעˆיעלע טע‚ – ‡ויף נָ‡כמער ˆו‚עבן ‡ין „עם ‡י„י˘ן חינוך 

פון זייערע ˜ינ„ער,

‡ון זיך ָ‡ּפלערנען פון „ער מסיר˙-נפ˘ פון „י ‡י„ן ווָ‡ס ‚עפינען זיך ‡ין יענע מ„ינו˙, 

טעלן  טעלן זיי ‡ויף ‡ון ‰ָ‡„עווען ‡ויף ‡ון̆  ווערי˜ייטן,̆  ו˜נ„י˜ ‡ויף „י ַ‡לע̆  ַ‡ז ניט̃ 

‡ויף ַ‡ „ור ˘"‰ם ‰כירו‰ו ˙חיל‰",

פון  זיי  ַ‡רויסנעמען  בַ‡פרייען ‡ון  זיי  וועט  ווען „ער ‡ויבער˘טער  ‚ָ‡ר ‡ינ‚יכן,  ַ‡ז 

„עם ‡חורי מסך ‰ברזל – וועט מען זעען ווי ַ‡זוי זיי ˘טעלן-ˆו "ˆב‡ו˙ ‰˘ם", מחנו˙ פון 

‡י„י˘ע ‡ינ‚עלעך ‡ון ‡י„י˘ע מיי„עלעך ווָ‡ס זָ‡‚ן "מו„‰ ‡ני" ‡ון זָ‡‚ן ברכו˙ ‡ון ‚ייען 

‡ין ‡י„י˘ן לעבן ‡ין ַ‡ן ‡ופן פון "˜וממיו˙".

ו „עם חינוך ווָ‡ס מ'„ַ‡רף ‚עבן  טַ‡ר˜ייט בנו‚ע̂  ו ‡ין „ער̆  ווָ‡ס „ָ‡ס ‚יט נָ‡כמערער̂ 

˜ינ„ער ‡ין „י פרייע לענ„ער, ‡ויף וויפל מ'„ַ‡רף זיך ניט רעכענען מיט „י ˘ווערי˜ייטן 

ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט [„ָ‡] – ‡ויב ‡פילו ס'‡יז „ָ‡ ˘ווערי˜ייטן, ‡יז זיינען זיי ‡ויך ˘ל‡ בערך – 

ווערי˜ייטן ווָ‡ס מ'‰ָ‡ט „ָ‡רטן, ‡ון מ'˘טייט מיט מסיר˙-נפ˘  ו „י̆  ˜יין פַ‡ר‚לייך ניט –̂ 

‡ון מ'˘טעלט-‡ויף ˘טָ‡לˆע ‡ינ‚עלעך ‡ון מיי„עלעך, ˘טָ‡לı מיט זייער ‡י„י˘˜ייט.

‰ָ‡בן  ניט  מ'„ַ‡רף  ַ‡ז  וויבַ‡ל„  מָ‡ס,  ‚רעסערער   ‡ַ נָ‡ך ‡ין  – ‡ון  ב‰נו‚ע  ַ‡זוי ‡ויך 

˜יין מסיר˙-נפ˘ בפ˘טו˙, מערניט ווי מסיר˙ ‰רˆון, ַ‡ז יע„ער מוטער ‡ון יע„ער פָ‡טער 

בַ‡˘ליסט, ַ‡ז ער ‚יט נָ‡כמערער ˆו ‡ין „עם חינוך – ‡ין „ער ערˆי‡ונ‚ – פון זיינע ˜ינ„ער 

נָ‡ך ‚ָ‡ר פון ˜ליין-[ווייז]-ָ‡ן, פון ˜ינ„ער-‚ַ‡רטן ָ‡ן, ַ‡ז ער ‚יט זיי „עם "מַ‡˜סימום", „י 

‚רעסטע מָ‡ס פון ‡י„י˘˜ייט.

‡ון זעלבסט-פַ‡ר˘טענ„ליך, ַ‡ז ‡ין „עם ווָ‡ס ס'‰ענ‚ט-ָ‡ּפ „י ערˆי‡ונ‚ פון „י עלטערן, 

„ורך בַ‡ווייזן ַ‡ לעבע„י˜ן ביי˘ּפיל – בַ‡ווייזט ער זיי – ָ‡„ער זי, „ער פָ‡טער ָ‡„ער „י 

מוטער – ַ‡ לעבע„י˜ן ביי˘ּפיל ווי ַ‡זוי יע„ער ר‚ע פון טָ‡‚ ‡יז „ָ‡ס ַ‡ ‡י„י˘ער ‰ויז ‡ון 

ַ‡ ‡י„י˘ער פָ‡טער ‡ון ַ‡ ‡י„י˘ע מוטער,

ַ‡זוי ‡ויף ‡ין  זיך  פירן  זיי  געווָארן, ָ‡„ער  געבוירן  זיינען  זיי  ווָ‡ס  מˆ„ „עם  נָ‡ר  ניט 

ָאנהויבס טָ‡‚, נָ‡ר יעדער רגע פון טָאג ‡יז ער „ָ‡ך לעבע„י˜ ‡ון ‰ָ‡ט ‡ין זיך „י "נ˘מ˙י" 

"˘‰חזר˙ בי" – ‡יז ביי ‡ים יע„ער ר‚ע פון טָ‡‚ ַ‡ ‡י„י˘ע ר‚ע.

ַ‡רום  ˘כנו˙  מ'‰ָ‡ט  ב˘ע˙  „ָ‡ס „ורכפירן,  מען  ַ‡זוי ˜ען  ווי  ˘‡ל‰:  „ָ‡ך „י  ווערט 

זיך, ‡ון פעל˜ער ַ‡רום זיך, ‡ון יענע ‡יז ַ‡מָ‡ל "מלעי‚ין", זיי ˘ּפָ‡טן-ָ‡ּפ, ַ‡ז ווי ˜ומט 

 ‡ַ נָ‡ך  מַ‡כן  מיט  פַ‡רבונ„ן  ניט  לכ‡ור‰  ווָ‡ס ‡יז  ערˆי‡ונ‚,  ַ‡ן  מ'‚יט ˜ינ„ער  ַ‡ז  „ָ‡ס, 

„ָ‡לער, ווָ‡רום מ'לערנט מיט זיי ‚ָ‡ר ענינים פון תורת משה, ווָ‡ס ‡יז ‚ע‚עבן ‚עווָ‡רן מיט 

ינ„ ‚עפינט זיך ‡ין  ורי˜ ‡ין ַ‡ מדבר, ‡ון ער לערנט „ָ‡ס מיט ‡ים ווי „ער̃  טויזנטער יָ‡רן̂ 

‰יינטי˜ן יָ‡ר ‡ון ‡ין ‰יינטי˜ע מ„ינו˙ מיט ַ‡לע ענינים ווָ‡ס זיינען „ערמיט פַ‡רבונ„ן?

זָ‡‚ט ר' ˘מעון בן יוח‡י, ַ‡ז "כל מ˜ום ˘‚לו ˘כינ‰ עמ‰ם".
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ַ‡ז ס'‡יז ניט „ער פ˘ט – ח"ו – ַ‡ז ַ‡ ‡י„ ‚עפינט זיך ‡ין ‚לו˙ ‡ון „ער ‡ויבער˘טער 

‚עפינט זיך ‡ין זיין "ּפַ‡לעס", ‡ין „י ‰ימלען, ‡ון ˜ו˜ט-ˆו פון ‡ויבן ווָ‡ס ס'טוט זיך מיט 

ַ‡ ‡י„ן ‡ונטן ‡ון ‚יט ‡ים ברכו˙ –

מעון בן יוח‡י: ניט דָאס איז דער אויפטו! דער אויפטו איז, ַאז דער אויבערשטער  זָ‡‚ט ר'̆ 

געפינט זיך ָאט דָארט וואו ס‘געפינט זיך יעדער איד!

„ָ‡רט „ער  זיך  ‚עפינט  עמהם"!  ‚לו˙ ‡יז "שכינה  זיך ‡ין  ‚עפינט  ַ‡ ‡י„  ב˘ע˙  ‡ון 

‡ויבער˘טער ˆוזַ‡מען מיט ‡ים ‡ין „עם ‚לו˙!

‡ון ס'‡יז „ָ‡ך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜: ניט ער ‚עפינט זיך „ָ‡רטן ווי ַ‡ זייטיקער ענין – נָ‡ר ער 

‚עפינט זיך „ָ‡רט ‡ין ַ‡ן ‡ופן ווָ‡ס "בכל ˆר˙ם לו ˆר":

י ס'ווערט „י ענ‚˜ייט ‡ין רוחניו˙,  ב˘ע˙ ַ‡ ‡י„ן ווערט ענ‚ מחמ˙ „עם ענין פון ‚לו˙,̂ 

ָ‡„ער ‡פילו ב‚˘מיו˙ – ‡יז ָ‡ט „עמולט זָ‡‚ט „ער ‡ויבער˘טער, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט די זעלבע 

ליידן מיט די זעלבע שוועריקייטן מיט די זעלבע ענגקייט, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז "ˆרתם" פון ַ‡ ‡י„ן 

ב‚לו˙ – ווָ‡ס פַ‡ר ַ‡ ‚לו˙ ס'זָ‡ל ניט זיין, ˆי „ָ‡ס ‡יז ‡„ום, ָ‡„ער ווי „ער ער˘טער ‚לו˙, 

‡ין בבל – ‡יז "בכל ˆר˙ם לו ˆר".

ווָ‡ס „ערפון ‡יז „ָ‡ך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜, ‡ויף וויפל מ'‰ָ‡ט „י סיוע – „י ‰ילף – פון „עם 

‡ויבער˘טן ‡ויף ‡יבער˜ומען „י ַ‡לע ˘ווערי˜ייטן, ווָ‡רום „ער ‡ויבער˘טער ‰ָ‡ט זיך 

כביכול ַ‡ריינ‚ע˘טעלט, ַ‡ז ער ‰ָ‡ט „י זעלבע ˘ווערי˜ייטן, ‡ון "למ‰ י‡מרו ‰‚ויים ‡י' 

‡ל˜י‰ם",

‡ון „ערפַ‡ר ‡יז „‡ך פַ‡ר˘טַ‡נ„י˜ „י ‰˘˙„לו˙ פון „עם ‡ויבער˘טן, ַ‡ז „י ‚‡ול‰ 

זָ‡ל ˜ומען ווָ‡ס פריער.

ס'„ַ‡רף ָ‡בער זיין "בכל ˆר˙ם לו ˆר", ַ‡ז „ָ‡ס זָ‡ל ענ‚-מַ‡כן ‡ויך ַ‡ ‡י„ן, ַ‡ז ער זָ‡ל 

˘רייען "עד מתי"! ווען וועט ˘וין ˜ומען „י ‚‡ול‰ ‡ון „ער אויבערשטער וועט ַ‡רויס פון 

‚לו˙ ‡ון מיטנעמען מיט זיך ‡ון ַאלע אידן וועלן ַ‡רויס פון ‚לו˙.

ַ‡ז  מˆרים,  פון  ‚לו˙  ער˘טן  ביי „עם  ‚עווען  ס'‡יז  ווי   – ענין  נָ‡ך „עם  ָ‡נ‰ויבן  ‡ון 

נָ‡ך זייענ„י˜ ‡ין ‚לו˙, ‡יז ‚עווען "לכל בני י˘ר‡ל ‰י' ‡ור במו˘בו˙ם" ו"בטל‰ עבו„‰ 

מי˘ר‡ל" נָ‡ך מיט ח„˘ים פַ‡ר „עם, בראש השנה –

‚יט ַ‡זוי ‡ויך „ער ‡ויבער˘טער „י ברכ‰, ַ‡ז נָ‡ך זייענ„י˜ ‡ין ‚לו˙ ווערט ליכטי˜ בַ‡ 

יע„ער ‡י„ן ‡ון ביי ַ‡לע ‡י„ן, ליכטי˜ ברוחניו˙, ליכטי˜ ‡ויך ב‚˘מיו˙.

‡ון ‡ויך ווי ָ‡ּפ‚עטייט˘ט, ַ‡ז ר' ˘מעון בן יוח‡י ‡יז ממ˘יך, ַ‡ז ניט „ער ענין ‡יז, ַ‡ 

טַ‡˜ע „ער ‡ויבער˘טער ‚עפינט זיך ‡ין ‚לו˙, ָ‡בער ביים ַ‡רויס‚יין פון ‚לו˙ ‚ייט „ער 

‡ויבער˘טער ַ‡רויס מיט ַא צייט ‡יי„ער „י ‡י„ן ‚ייען ַ‡רויס, ָ‡„ער על כל ּפנים ַ‡ רגע 

‡יי„ער „י ‡י„ן ‚ייען ַ‡רויס –
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זָ‡‚ט ר' ˘מעון בן יוח‡י, ַ‡ז ַ‡ ‡י„ מע‚ זיין רו‡י˜, ַ‡ז יע„ער ר‚ע ווָ‡ס ער ‚עפינט זיך 

ניט  פַ‡ר „עם ‚ייט „ער ‡ויבער˘טער ‡ויך  ר‚ע  מיט ˜יין ‡יין ‡ון ‡יינˆי˜ער  ‡ין ‚לו˙, 

ַ‡רויס פון ‚לו˙, ו‡„רב‡ – "ו˘ב ‰וי' ‡ל˜יך ‡˙ ˘בו˙ך": „ער ‡ויבער˘טער ‚ייט ַ‡רויס 

פון ‚לו˙ – "את שבותך"! ב˘ע˙ ער נעמט ַ‡רויס ‡ון זעט ַ‡ז אידן ‚ייען פון ‚לו˙ – ָ‡ט 

„עמולט ‚ייט ‡ויך „ער ‡ויבער˘טער ַ‡רויס מיט זיי ˆוזַ‡מען פון „עם ‚לו˙!

‡ון נָ‡ך זייענ„י˜ ‡ין ‚לו˙, זָ‡‚ט ער ‡ין „עם ז‰ר פון ּפר˘‰ בחו˜ו˙י – ‡ון ‡ין „עם 

חו˙ם „ערפון, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך נָ‡ענט ˆו במ„בר:

מעון בן יוח‡י, ווָ‡ס ער ‡יז ‡ויך ‚עווען פון "בני עלי'":  ַ‡ז ר' ‡לעזר – „ער זון פון ר'̆ 

"‡ם ˘ני' ‰ם – ‡ני ו‡ליעזר בני" – ‡יז "בן יכב„ ‡ב", ‰ָ‡ט ער נָ‡כמער ˆו‚ע‚עבן ‡ין „י 

ענינים פון ל"‚ בעומר, [ווָ‡רום ווי ער זָ‡‚ט ‡ין ז‰ר ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‚עזָ‡‚ט – „עם ענין ‡ין 

˙ור‰ – ר' ‡לעזר בר' ˘מעון נָ‡ך ל"‚ בעומר, נָ‡ך „י ‰ס˙ל˜ו˙.

‡ין ווָ‡ס ‡יז בַ‡˘טַ‡נען „י ˙ור‰, [ווָ‡ס „י ˙ור‰ ‡יז ‚עווען "יכב„ ‡ב" – „ָ‡ס ‰ָ‡ט 

נָ‡כמער ˆו‚ע‚עבן ‡ין „עם כבו„ פון ר' ˘מעון בן יוח‡י ווי ער ‡יז ‚עווען פריער "מכב„ו 

בחייו", ‡פילו ‡ין „עם כבו„ פון ר' ˘מעון בן יוח‡י ווי נָ‡ך ל"‚ בעומר; „ורך ָ‡ט „ער 

˙ור‰ ‰ָ‡ט ר' ‡לעזר בר' ˘מעון נָ‡כמער ˆו‚ע‚עבן].

‡ין ווָ‡ס בַ‡˘טייט „י ˙ור‰? ַ‡ז ר' ‡לעזר בר' ˘מעון, ַ‡ז ב˘ע˙ ‡י„ן ‚עפינען זיך ‡ין 

‚לו˙, ‡יז „ָ‡ך „ָ‡ס „עמולט ב„ו‚מ‡ פון ַ‡ "˘ו˜ ˘ל בורס˜י", ַ‡ז מ'‚עפינט זיך ‡ין ַ‡ן 

ָ‡רט ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז ניט ˜יין ‚ע˘מַ‡˜ער ריח,

– ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך ‡ויך „ער ענין פון ‚לו˙, ַ‡ז ניט ח"ו, ַ‡ז ַ‡ ‡י„ "עסט" ענינים פון 

‚לו˙ ‡ון ס'ווערט "„ם וב˘ר כב˘רו", ווָ‡רום זינט יˆי‡˙-מˆרים ‡יז יע„ער ‡י„ ַ‡ "בן-

חורין", ובפרט נָ‡ך ווען ער ‡יז עוס˜ ב˙ור‰ – ‡יז „ָ‡ס ‡יז „ער ‡יינˆי˜ער ‡ון „ער עי˜ר 

מעמ„ פון ַ‡ "בן-חורין".

ס'‡יז מערניט ווָ‡ס ער ‚עפינט זיך ‡ין ַ‡ן ָ‡רט ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ַ‡ "˘ו˜", ַ‡ ר˘ו˙ ‰רבים, 

ַ‡ "מַ‡ר˜", ניט ˜יין ר˘ו˙ יחי„ו ˘ל עולם ב‚לוי, ‡ון ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז „ָ‡ ריחו˙. ַ‡ז „ער 

ריח, ווָ‡ס „ָ‡ס נעמט ‡ים ַ‡רום ַ‡ ‚ערוך – ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז ניט ˜יין ‚ע˘מַ‡˜ער ‚ערוך; „ָ‡ס 

‡יז ניט „ער ‚ערוך פון בי˙ ‰מ˜„˘, ווָ‡ס „ָ‡רט ‡יז ‚עווען „ער ריח פון „י ˜טור˙ ‡ון 

"ריח ניחוח ל‰'"פון „י ˜רבנו˙; „ָ‡ס ‡יז ַ‡ ‚ערוך פון ‚לו˙!

זיינען  ‡ון  ‚לו˙,  ‡ין  זיך  ‚עפינען  ‡י„ן  ב˘ע˙  ַ‡ז  ˘מעון,  בר'  ‡לעזר  ר'  זָ‡‚ט 

ַ‡רומ‚ערינ‚לט מיט ַ‡זַ‡ ‚ערוך, ניט לכ‡ור‰ „ער ‚ערוך פון ˜טור˙ ‡ון "ריח ניחוח ל‰'", 

עבו„˙ ‰˙פיל‰ "במ˜ום ˜רבנו˙ ˙י˜נום" – 

וזַ‡מען „ער ‡ויבער˘טער  מעון, ַ‡ז „עמולט ‚עפינט זיך מיט זיי̂  זָ‡‚ט ר' ‡ליעזר בר'̆ 

– ווי „ערמָ‡נט פריער, ַ‡ז „ָ‡ס ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט ר' ˘מעון בן יוח‡י – ‡ון נָ‡כמערער, ַ‡ז „י 

ריחין פון „עם "˘ו˜ ˘ל בורס˜י" ווערט „ָ‡ס "ריחין [טבאן]“:
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ביי „עם ‡ויבער˘טן ‡יז „ָ‡ס ַ‡ געשמַאקער גערוך, ווָ‡ס ער זעט, ַ‡ז ַ‡ ‡י„ ‚עפינט זיך 

ל בורס˜י", ַ‡רומ‚ערינ‚לט מיט ַ‡ ‚ערוך ווָ‡ס ס'‡יז ניט קיין געשמַאקער, ‡ון  ‡ין ַ‡ "˘ו˜̆ 

פונ„עסטווע‚ן לערנט ער ˙ור‰ ‡ון מ˜יים מˆוו˙ ‡ון פירט זיך ‡ויף ‡ין ַ‡ ‡י„י˘ן ווע‚,

ביז ע„ כ„י כך, ווי מ'זעט „ָ‡ך, ַ‡ז וויפל עלטערן ווילן ניט פַ‡ר זיך – ווילן זיי נָ‡כמערער 

פַ‡ר זייערע ˜ינ„ער – נעמט ער זיינע ˜ינ„ער ‡ון פירט זיי ‡ון ‡יז זיי מחנך, ַ‡ז זיי זָ‡לן 

ו˜נ„י˜ ווָ‡ס זיי ‚עפינען זיך  ור‰ ומˆוו˙, מיט ‡י„י˘˜ייט – ניט̃  „ורכ‚ענומען ווערן מיט̇ 

‡ין ַ‡ "˘ו˜ ˘ל בורס˜י" מיט ָ‡ט „י ריחו˙ –

וויבַ‡ל„  ַ‡ז  מן ‰חו˘ך",  ביי „עם ‡ויבער˘טן "כי˙רון ‰‡ור  בַ‡˜ומט „ָ‡ס „עמולט 

זיין,  ˆו  ס'„ַ‡רף  ווי  ˜ינ„ער  „י  ערˆיען  ‡ויף  געשטערט  ניט  נָ‡ר  ניט  ‰ָ‡בן  ריחו˙  „י  ַ‡ז 

נָ‡ר נָ‡כמערער – „ָ‡ס ‰ָ‡ט ַ‡רויס‚ערופן ‡ינעווייני˜סטע כוחו˙ ביי „י עלטערן, ביי „עם 

פָ‡טער מיט „ער מוטער, ַ‡ז זיי זָ‡לן זיך נָ‡כמער מ˘˙„ל זיין ‡ון בַ‡ווייזן ַ‡ לעבע„י˜ן 

ביי˘ּפיל ‡ון ‡יינוויר˜ן ‡ויף יע„ער ‡י„ן ˆו וועלכן מ'˜ען „ער‚רייכן, ַ‡ז מ'זָ‡ל „ערˆיען 

ינ„ער זיין "‡ור במו˘בו˙ם",  ל בורס˜י", זָ‡ל ביי „י̃  ˜ינ„ער, ַ‡ז זייענ„י˜ נָ‡ך ‡ין "˘ו˜̆ 

זיי זָ‡לן זיין פַ‡רבונ„ן מיט "˙ור‰ ‡ור", מיט "נר מˆו‰" –

פון ‡י„ן ‡ין „י  מעל‰  נָ‡כמער ˆו ‡ין „ער  ס'˜ומט  ענין, ַ‡ז  ווערט „ָ‡ס „עמולט ַ‡ן 

‡וי‚ן פון „עם ‡ויבער˘טן,

ווָ‡ס ‰יילט נָ‡כמערער ˆו „י ‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰, ַ‡ז „ער ‡ויבער˘טער זעט ַ‡ז 

מ'‡יז בַ‡˘טַ‡נען „עם נסיון פון ‚לו˙, ו‡„רב‡, זייענ„י˜ ‡ין "˘ו˜ ˘ל ברוס˜י" ‰ָ‡ט מען 

נָ‡כמער ˆו‚ע‚עבן ‡ין ‡י„י˘˜ייט, ובפרט נָ‡ך ‡ין „עם ‡ופן ‰חינוך פון „י ˜ינ„ער –

‰יילט „ָ‡ס נָ‡כמער ˆו ‡ין "ו˘ב ‰וי' ‡ל˜יך ‡˙ ˘בו˙ך", ַ‡ז „ער ‡ויבער˘טער נעמט 

ַ‡רויס יע„ער ‡י„ן ‡ון ַ‡לע ‡י„ן פון ‚לו˙, ‡ון צוזַאמען מיט זיי ‚ייט ער ‡ויך ַ‡רויס.

ווָ‡ס „עמולט וועט „ָ‡ך זיין ווי מ'‰ָ‡ט ָ‡נ‚ע‰ויבן לייענען ‰יינטי˜ער ס„ר‰ – במ„בר, 

‡ין  זייענ„י˜  נָ‡ך  ‡י„ן,  ˆיילן  דעמולט  רבינו  מ˘‰  ‚ע‰ייסן  ‰ָ‡ט  ‡ויבער˘טער  „ער  ַ‡ז 

זיין „ער  וועט  פון ‡י„ן  לעˆטער ˆיילן  ַ‡ז „ער  מ„ר˘,  זָ‡‚ט ‡ין  ער  ווי  סיני, ‡ון  מ„בר 

מען  וועט  ווָ‡ס „עמולט  מ˘יח ˆ„˜נו,  בבי‡˙  זיין  וועט  „ָ‡ס  ווָ‡ס  מָ‡ל ˆיילן,  צענטער 

ˆיילן ‡י„ן פונ„ָ‡סניי,

‡ון ˆיילן זיי – ווי ר˘"י זָ‡‚ט – מ˙וך חביבו˙, ַ‡ז „ָ‡ס בַ‡ווייזט ‡ויף ַ‡ סּפעˆיעלע 

ליב˘ַ‡פט, ווי ס'זעט ַ‡ ˜ליין ˜ינ„, ַ‡ז ב˘ע˙ ער ‰ָ‡ט ַ‡ זַ‡ך ווָ‡ס ער ‰ָ‡ט ‡יר ליב, ‡ון 

„ָ‡ס ‡יז עטלעכע ּפרטים ‡ין „ער זַ‡ך – ‰ַ‡לט ער ‡ין ‡יין ˆיילן ‡ון ‡יבערˆיילן, וויפל 

חל˜ים ‡ון וויפל פרטים ‡ון וויפל "טָ‡יס" ווי ער רופט „ָ‡ס ָ‡ן ער ‰ָ‡ט, ַ‡ז ס'זָ‡ל ˜יין 

זַ‡ך ניט פעלן, מˆ„ חביבו˙ ˘בז‰ ‰ַ‡לט ער „ָ‡ס ‡ין ‡יין ˆיילן.

„ער  לכ‡ור‰,  ווָ‡ס  ‡י„ן,  פון  ˆיילן  „עם  פון  חביבו˙  „י  ‡יז  „ָ‡ס  ַ‡ז  ר˘"י,  זָ‡‚ט 

‡ויבער˘טער ווייס „ָ‡ך זייער ˆָ‡ל, ‡ון ווָ‡ס וועט ˆו˜ומען ַ‡ז מ'וועט ˆיילן?
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וויל „ער ‡ויבער˘טער בַ‡ווייזן, ַ‡ז כל עמי ‡רı, ע‡כו"כ ‡י„ן, זָ‡לן זעען ‡ויף וויפל 

ער ‰ָ‡ט ליב יע„ער ‡י„ן ‡ון ַ‡לע ‡י„ן, ביז ווַ‡נענט ער ‰ַ‡לט זיי ‡ין ‡יין ˆיילן,

בפרט נָ‡ך ַ‡רויס‚ייענ„י˜ פון ‚לו˙,

ווָ‡ס „ָ‡ס ווערט „ורך „ערויף ווָ‡ס מ'˘טייט ‡ין „ער ˙נוע‰ ַ‡ז מ‘בַאהעפט זיך מיטן 

‡ויבער˘טן „ורך עבו„˙ ‰˙פל‰, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך „ער ענין פון עבו„˙ ‰˘ם, ”עבו„‰ 

פיל‰", ווָ‡ס „ורך „ערויף ווָ‡ס ער ווערט ַ‡ן "עב„ מלך" – ‡יז „עמולט ‡יז נָ‡ך  ˘בלב זו̇ 

זייענ„י˜ ‡ין ‚לו˙ ‡יז "עב„ מלך – מלך":

נָ‡ך זייענ„י˜ ‡ין ‚לו˙ פירט ער זיך ‡ויף ווי ַ‡ ˜יסר, ווָ‡ס ˜יינער ‡יז ‡ויף ‡ים ˜יין 

ַ‡זוי  ווי  זָ‡‚ט,  ַ‡רום  „ער  ווָ‡ס  וויר˜ונ‚,  ˜יין  ניט  ‡ים  ‡ויף  ס'מַ‡כט  ‡ון  ניט,  בע‰"ב 

ער זָ‡ל ערˆיען „י ˜ינ„ער, ווָ‡רום ער ווייס, ַ‡ז זיין ˜ינ„ ‡יז „ָ‡ס בנו ˘ל ‰˜ב"‰, „עם 

אויבערשטנ‘ס ַ‡ ˜ינ„, ווָ‡ס „ער ‡ויבערט˘ער ‰ָ‡ט „ָ‡ס ‡ים ‚ע‚עבן „עם טייערן פקדון, 

ַ‡ז זיי – „ער פָ‡טער מיט „ער מוטער – זָ‡לן זיי ערˆיען ‡ין ַ‡ ‚עזונטן ווע‚, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז 

„ער ווע‚ פון ‡י„י˘˜ייט.

˙פיל‰:   ‡ַ מיט  טָ‡‚  זיין  יע„ער ˜ינ„ ‰ויבט-ָ‡ן  ווָ‡ס  „ערויף  „ורך  ווערט  „ָ‡ס  ווָ‡ס 

ם – זָ‡‚ט ער ˘וין ַ‡ ˙פיל‰ "מו„‰ ‡ני לפניך מלך חי  ≈̆ ‡פילו ער ˜ען נָ‡ך ניט זָ‡‚ן ˜יין 

פיל‰ ‰ויבט זיך „ָ‡ך  ‰חזר˙ בי נ˘מ˙י בחמל‰ רב‰ ‡מונ˙ך", ווָ‡ס ַ‡ן ענין פון ַ‡̇  ו˜יים̆ 

ָ‡ן – ווי „ער רמב"ם זָ‡‚ט ‡ין ‰לכו˙ ˙פיל‰ ‡ין ָ‡נ‰ויבס – מיט "˘בחו ˘ל מ˜ום", ַ‡זוי 

טוט „ָ‡ס ‡ויך יע„ער ˜ליין ˜ינ„ ‡ין ‰לכו˙ ˙פיל‰.

„ערנָ‡ך ˜ומט „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ במ˘ך ‰יום ‡ויך ‡ין „י ברכו˙ ‰˘חר, ‡ון „י ברכו˙ נָ‡כ„עם 

– ביז „ער "לעב„ו זו ˙פיל‰", ווָ‡ס בפ˘טו˙ ‚ייט „ָ‡ס ‡ויף ˘מונ‰-ע˘ר‰,

בעומר, ‰ויבט  ל"‚  פון  טָ‡‚  פון ‰יינטי˜ן  רמב"ם  פון  ˘יעור  ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ‡ין „עם 

ווערט  כָ‡ט˘ ‡פילו – „ָ‡ס  ַ‡ז ‡ע"פ –  ˘יעור,  פַ‡רענ„י˜ט „עם  ˘יעור ‡ון  ָ‡ן „עם  ער 

„ָ‡ס  ‡יז  מ˙˜ן,  „ָ‡ס  מ'‰ָ‡ט  ווען  לכ˙חיל‰  ס'‡יז  ַ‡ז  ˘מונ‰-ע˘ר‰,  ˙פיל˙  ָ‡נ‚ערופן 

בַ‡˘טַ‡נען פון ַ‡כˆן ברכו˙ – מספר ח"י –

‰ויבט ער ָ‡ן „עם ˘יעור ‡ון פַ‡רענ„י˜ט „עם ˘יעור, ַ‡ז „י חכמים ‰ָ‡בן ‚עזעען, ַ‡ז 

ָ‡נ‰ויבס ‡ון ‡ין  זָ‡‚ט ‡ין  ער  ווי  ס'‡יז ‚עווָ‡רן –  ברכ‰, ‡ון   ‡ַ נָ‡ך  מ'„ַ‡רף ˆו˘טעלן 

ַ‡ז „ָ‡ס  ענין,  ס'‡יז ‚עבליבן „ער  ברכו˙:  ניינצן  פון  ˙פיל‰   ‡ַ ס'‡יז ‚עווָ‡רן  ַ‡ז  סיום – 

 ‡ַ זיין  מ˙ּפלל  ָ‡בער ‡ויך  מ'„ַ‡רף  ע˘ר‰" –  ָ‡נ‚ערופן "˘מונ‰  ווערט  ווי „ָ‡ס  ח“י,  ‡יז 

ניינˆנטע ברכ‰.

‡ון ער זָ‡‚ט: ווָ‡ס ‡יז „י זַ‡ך, ַ‡ז מ'‰ָ‡ט מ˘נ‰ ‚עווען ‡ון מוסיף ‚עווען ַ‡ ניינˆנטע 

ברכ‰?

פון  ריח  פון „עם  וויר˜ונ‚   ‡ַ ‚עווָ‡רן  ס'‡יז  ַ‡ז  י˘ר‡ל,  חכמי  ‚עזען  מ'‰ָ‡ט  ווי  ַ‡זוי 

"˘ו˜ ˘ל בורס˜י", ַ‡ז מ'וויל זיך פַ‡רמעסטן ‡ויף מונע זיין – ‡ויף ּפרו‡וון ָ‡ּפ˜ערן – לב 

י˘ר‡ל פון „עם ‡ויבער˘טן, ‰ָ‡ט מען ַ‡ריינ‚ע˘טעלט ַ‡ סּפעˆיעלע ˙פיל‰, זעענ„י˜ ַ‡ז 
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„ָ‡ס ‡יז "ב˜˘˙ ˆרכיו", ‡יז „י ‚רעסטע ˆרכים פון ַ‡ ‡י„ן ‡יז, ַ‡ז מ'זָ‡ל ניט ˘טערן ח"ו 

זיין פַ‡רבונ„ מיטן ‡ויבער˘טן!

– „י ער˘טע מˆו‰ פון "י„ ‰חז˜‰": ”לי„ע ˘י˘ ˘ם מˆוי", ‡ון ַ‡ ר"˙ „ער ˘ם ‰וי', 

"יסו„ ‰יסו„ו˙ ועמו„ ‰חכמו˙" –

יע„ער  פון  ˘טַ‡ר˜סטע "ˆרכים"  ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז „ער ‚רעסטער ‰כרח, „י  זעענ„י˜,  ‡יז 

‡י„ן – ‰ָ‡ט מען „ָ‡ס מוסיף ‚עווען, ַ‡ז „ער "חי" זָ‡ל זיין פַ‡רבונ„ן ‡ון ס'‡יז ‚עווָ‡רן 

˙˘ע‰ ע˘ר‰ ברכו˙.

‡ון „ָ‡ס ‡יז – כ‡מור – „ער ָ‡נ‰ויבס ‡ון ‡ויך „ער סיום. ווָ‡ס יע„ער ענין ‡יז ב‰˘‚ח‰ 

פרטי˙ ˆו‚עּפַ‡סט ˆו ל"‚ בעומר, ווָ‡ס ענינו ‡יז „ָ‡ך – ווי „ערמָ‡נט פריער – ַ‡ז ‡ין טָ‡‚ 

פון ל"‚ בעומר ‰ָ‡ט ר' ˘מעון בן יוח‡י ‚עזָ‡‚ט, ַ‡ז ["בח„ ˜טיר‡ ‡˙˜טרנ‡", ”בי ‡חי„‡ 

בי' ל‰יט‡ בי' ‡˙„ב˜˙"], ַ‡ז ער פַאראיינציקט זיך מיטן ‡ויבער˘טן, ווָ‡ס „ָ‡ס ‡יז „ָ‡ך 

‡ויס  מרי'",  ˜מי'  ”כעב„‡  ‡ויבער˘טן,  מיטן  זַ‡ך  ‡יין  מ'ווערט  ַ‡ז  התפילה,  ענין  „ער 

מˆי‡ו˙ פַ‡ר זיך; ער ‡יז מערניט [ווי] ‡ויף „ורכפירן „עם ‡ויבער˘טנ'ס רˆון.

‡ון ָ‡ט „עמולט ‡יז „ָ‡ך „עם ‡ויבער˘טנ'ס רˆון, ‡ויף „ורכפירן „עם עיקר כל ‰ברכו˙ 

– „י ‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰,

ווָ‡ס נָ‡ך „י ברכ‰ „י ניינˆנטע ברכ‰, ˜ומען „ָ‡ך „ערנָ‡ך ‡ויך „י ברכ‰ פון "‡˙ ˆמך 

„ו„ עב„ך מ‰ר‰ ˙ˆמיח" ‡ון "לי˘ע˙ך ˜וינו כל ‰יום": „עם גַאנצן טָ‡‚, יע„ער רגע פון 

טָ‡‚,

‡יז „ער ‡ויבער˘טער מ˜יים „י תפילות כל י˘ר‡ל ‡ון "צרכים" פון כל י˘ר‡ל, נָ‡ך 

זייענ„י˜ ‡ין ‚לו˙, ַ‡ז מ'‰ָ‡ט "בני חיי ומזוני רוויחי,

– ווָ‡ס „ערפַ‡ר ‡יז „ָ‡ך ‡ויך ל"‚ בעומר ַ‡ יום מסו‚ל ‡ויף „י ‰עכסטע ברכ‰ ווָ‡ס ‡ין 

„ערויף ˜ען זיין, ‡ויף זרע‡ חיי‡ ו˜יימ‡, ווי „ערˆיילט פון רבו˙ינו נ˘י‡ינו,

‡ון „ערנָ‡ך ˜ומט „ָ‡ס ַ‡רָ‡ּפ ‡ויך ‡ין חיי ומזוני, ובכולם רוויחי,

ביז ווַ‡נענט, ַ‡ז ˆוזַ‡מען ווָ‡ס מ'‡יז מ˜יים „י ב˜˘˙ „י "ˆרכיו" ‰כי עי˜ריים, ”לי„ע 

ווערט  „ָ‡ס  ווָ‡ס  ‡ויבער˘טן,  „עם  פון  מˆי‡ו˙  „י  לי„ע  נמˆ‡",  בל˙י  מˆוי  ˘ם  ˘י˘ 

„ורכ‚עפירט „ורך „ערויף ווָ‡ס „י ˙פיל‰ ‰ָ‡ט ˙˘ע‰ ע˘ר‰ ברכו˙,

‡יז ‡ויך ווערט מ˜ויים „ָ‡ס ווָ‡ס מ'˜ומט נָאך דערויף ‡ון מ'‡יז מ˙פלל – ווָ‡ס „ָ‡ס 

‡יז „ָ‡ך ‡ויך פַ‡רבונ„ן מיט י„יע˙ ‰˘ם – ַ‡ז ב˜רוב ממ˘, „ורך ‰פˆ˙ ‰מעינו˙ חוˆ‰, ווי 

„ער רעי‡ מ‰ימנ‡ – "‚ו‡ל ר‡˘ון" ז‰ מ˘‰ – ‰ָ‡ט ‚עזָ‡‚ט ר' ˘מעון בן יוח‡י, ַ‡ז "ב‰‡י 

ספר‡ „ילך יפ˜ון בני י˘ר‡ל ברחמי מבי ‚לו˙‡", ַ‡ז ‰פˆ˙ פון מעינו˙ פון ר' ˘מעון בן 

יוח‡י וועט ַ‡רויסנעמען ‡י„ן פון ‚לו˙,

‡ון ב˘ע˙ מ'‰יילט זיך ˆו ‡ין „ער ‰פˆ‰ – ‰יילט מען ‡ויך ˆו „עם ענין פון "יפ˜ון 

ברחמי מבי ‚לו˙‡",
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‰לכו˙  ‡ין  זָ‡‚ט  רמב"ם  „ער  ווי  יעו„,  „ער  ווערן  מ˜ויים  ‡ויך  וועט  „עמולט  ווָ‡ס 

פון [רמב"ם]  ער˘טע „רו˜ן  ווָ‡ס ‡ין „י  ב‡ריכו˙ ‡ין „י ‰לכו˙  נָ‡כמער  ˙˘וב‰ – ‡ון 

˘טייט ‡ויף „י ˆוויי פר˜ים, ַ‡ז „ָ‡ס ‡יז "‰לכו˙ מ˘יח" – "ומלאה הארץ דעה את הוי‘ 

כמים לים מכסים“,

„‡‚ו˙  ַ‡לע-ערליי  פון  ווערן  בַ‡פרייט  וועלן  ‡י„ן  ַ‡ז  "פנויין",  זיין  ס'וועט  ווָ‡רום 

ב˙ור‰  פנויין  ”ל‰יו˙  "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו",  ‚ַ‡נˆע ˆייט ‡ויף  זייער  פריי  זיין  וועלן  זיי  ‡ון 

ומˆוו˙י'".

ווָ‡ס „ָ‡ס ווערט „י ּפַ‡סענ„ע ‰כנ‰ ‡ון „י כלי, ַ‡ז ‡ויך "ומל‡‰ הארץ „ע‰ ‡˙ ‰וי'", 

וויסן  ‚-טלעכ˜ייט ‡ון  זעען  מיט "„ע‰ ‡˙ ‰וי'",  ָ‡נ‚עפילט  ווערט  וועלט  ‚ַ‡נˆע  ַ‡ז „י 

‚-טלעכ˜ייט ‡ון דורכגענומען ווערן „ורך ‚-טלעכ˜ייט ווָ‡רום "ו‰י˙‰ ל‰וי' ‰מלוכ‰",

ווָ‡רום ס'וועט זיין „ָ‡ס ‡ין ַ‡ן ‡ופן "כמים לים מכסים" „ורך "מי ‰„ע˙ ‰ט‰ור",

במ‰ר‰ בימינו ממ˘, „י ‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ על י„י מ˘יח ˆ„˜נו.

* * *

ע"פ ‰ור‡˙ כ"˜ ‡„מו"ר ˘ליט"‡ חזר ‰רב ‰עכט ר˜ על ‰˜טעים ‰‡חרונים (ו‰וסיף 

מ„ברי עˆמו ע"„ נ˙ינ˙ ‰ˆ„˜‰).

* * *

בי˙  ˘יבנ‰  רˆון  "י‰י  זָ‡‚נ„י˜  התפילה,  ענין  „ער  ‚עווען  ס'‡יז  ווי  „ערויף  נָ‡ך   .„
‡ון  ˘בכ˙ב  תורה  פון  פסו˜ים  ‚עחזר'ט  ‡ויך  „ָ‡ך  מ'‰ָ‡ט  בימינו";  במ‰ר‰  ‰מ˜„˘ 

מ‡מרים פון ˙ור‰ ˘בעל פ‰, ‡ון מ'וועט ‡ויך ‚עבן „י ˜ינ„ער מטבעו˙ ‡ויף ‚עבן ‡ויף 

צדקה – ‰ָ‡ט מען „ָ‡ך ˙ור‰ עבו„‰ ו‚מילו˙ חס„ים,

זָ‡ל זיין „ער "‰עולם עומ„" ‡ון "‰עולם ˜יים", ‡ין ַ‡ן ‡ופן ַ‡ז „ָ‡ס ווערט ַ‡ן עולם ַ‡ 

"„יר‰ לו י˙'", „ורך „עם ˜ומען פון מ˘יח ˆ„˜נו, במ‰ר‰ בימינו ממ˘.
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